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Dialogmøde med Ældrerådet
00.01.00.A00
Sagsgang: KUU

16/13550

Åben sag

Sagsfremstilling
Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med kultur- og udviklingsudvalget fra kl. 14.00 –
15.00.
Fra Ældrerådet deltager Jens Erik Madsen, Aase Andersen og Ingeborg Kyed Pedersen.
Dagsorden:
1.

Velkommen og præsentationsrunde.

2.

Drøftelse af høringssvar til Kunst- og kulturpolitikken og Idræts- og
fritidspolitikken.

3.

Projektet ”Liv i forsamlingshusene”.

4.

Kultur- og udviklingsudvalget orienterer om Norddjurs som del af
Kulturhovedstad 2017.

5.

Eventuelt.

Mødet er berammet til 60 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
1.

Præsentationsrunde blev foretaget.

2.

Drøftelse af høringssvar til Kunst- og kulturpolitikken og Idræts- og
fritidspolitikken.
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Formand Else Søjmark orienterede om, at tilgængelighedshensyn er indføjet i de
nye politikker, samt at der er lagt op til, at der skal være samspil mellem de to
politikker og øvrige politikker. Endelig orienteredes om ”Ryk-sammen
konferencen”. Ældrerådet roste udvalgets initiativ i forhold til politikkerne og
gjorde opmærksom på, at det også er vigtigt at indtænke tilgængelighed, der gør
at det muligt at komme til og fra arrangementer.
3.

Projektet ”Liv i forsamlingshusene”.
Ældrerådet synes, at det er et godt initiativ, og det blev drøftet, hvordan det har
sammenhæng med kultur- og udviklingsudvalgets øvrige område. Der var
enighed om, at programmet med sine mange arrangementer i løbet af 2017 skal
lægges på hjemmesiden. Folderen kan fås på bibliotekerne og Borgerservice.

4.

Kultur- og udviklingsudvalget orienterer om Norddjurs som del af
Kulturhovedstad 2017.
Formanden orienterede om, at der er lagt mange gode arrangementer ind på
kommunens særlige 2017-hjemmeside.

5.

Eventuelt.
Ældrerådet takkede for at rådet kunne være til stede på kommunens stand på
Landbrugsmessen på Gl. Estrup. Placeringen af ældrerådets stand blev drøftet.
Der var en drøftelse af mulighederne for ansøgning om puljemidler.
Ældrerådet orienterede om, at der den 3. oktober er international
ældredagsarrangement i Pavillonen, Grenaa, hvor afgåede biskop Kjeld Holm
holder foredrag.
Ældrerådet roste ”Natur i Avisen”, der kommer i lokalaviserne hvert kvartal og
foreslog, at reportagerne lægges på kommunens hjemmeside.
2
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Naturpark Randers Fjord og færgeforbindelserne over fjorden blev drøftet.
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Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2017 for kultur- og udviklingsudvalget
00.15.00.S00
Sagsgang: KUU

17/34

Åben sag

Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
På driften forventes for hele året et forbrug på 54,5 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på
0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 54,8 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der tale om et fald i det forventede forbrug på 0,1
mio. kr.
Anlæg
På anlæg forventes for hele året et forbrug på 10,3 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på
4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 14,3 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er der således ingen ændringer i det forventede
forbrug.
Økonomiske konsekvenser
Kultur- og udviklingsudvalget – samlet oversigt
Korrigeret Forventet
budget
regnskab
Budget 2017 (mio. kr.)
Drift ekskl. overførte
midler
49,8
49,6
Overførte driftsmidler
4,9
4,9
Drift i alt
54,8
54,5
Anlæg

14,3

Afvigelse*

10,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Årsager til afvigelserne
4

-0,3
0,0
-0,3
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Drift
Det forventede mindreforbrug på driften skyldes dels en mindreudgift på løn til arkivleder på
Grenaa Egnsarkiv og dels et anslået mindreforbrug på midler til mindre kulturprojekter,
midler til udviklingsprojekter under fritidsområdet samt fleksmidler under fritidsområdet,
fordi igangsatte projekter ikke kan afsluttes i år og ikke alle midler forventes udmøntet i år.
Anlæg
Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes primært, at en del anlægsbudgettet for
områdefornyelse Grenaa og områdefornyelse Auning først forventes anvendt i foråret 2018.
Opmærksomhedspunkter
Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan
medfører afvigelser i forhold til indeværende års budget.

Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo maj godkendes.
Bilag:
1 Åben Kuu bilag for maj måneds budgetopfølgning for 2017.pdf

84518/17

2 Åben KUU midler for 2017 - 2020 maj måned.pdf

84524/17

3 Åben Anlægsoversigt - maj 2017.pdf

85702/17

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Godkendt.
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Museum Østjylland - Godkendelse af regnskab/årsberetning 2016 og orientering om
tilskud 2017
19.03.00.A00
Sagsgang: KUU

09/12925

Åben sag

Sagsfremstilling
Ifølge samdriftsaftalen mellem Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner om Museum
Østjylland skal alle tre kommuner godkende museets årsregnskab samt tilhørende beretning.
Randers Kommune er hovedtilskudsyder og er derfor ifølge driftstilskudsloven ansvarlig for
godkendelse i forhold til Kulturstyrelsen.
Museum Østjylland fremsender budget- og regnskabsskema til Kulturstyrelsen med
tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet udviser udgifter og indtægter på 38,289 mio. kr.
Statstilskuddet udgør 3,746 mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Museum Østjylland fremsender desuden årsberetning for 2016. Præsidiet for Museum
Østjylland har den 10. maj 2017 godkendt regnskab og årsberetning. Årsregnskab,
revisionsprotokol samt årsberetning for 2016 er vedhæftet som bilag.
Nuværende samdriftsaftale er godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. november 2015 og
trådte i kraft den 1. januar 2016. Aftalen kan bringes til ophør af hver af de tre kommuner
med et varsel på 2 år pr. 31. december. Ved ophør af samdriftsaftalen deles økonomiske overeller underskud i forhold til kommunernes andel af driftsøkonomien.
Jævnfør driftsaftalens afsnit 6, der omhandler museets økonomi, er tilskudsydere Randers,
Syddjurs og Norddjurs kommuner, og fra disse tre kommuner modtager museet et tilskud,
som næsten er harmoniseret i de tre kommuner, da der før fusionen var meget forskellige
modeller for arkiv- og museumsdrift samt tilskuddenes størrelse. Tilskuddet fra Norddjurs
Kommune reguleres med KLs pris- og lønskøn, og det fremgår endvidere, at eventuelle
ændringer i museets driftstilskud fra en eller flere af kommunerne i fællesskabet skal høres i
præsidiet. Tilskuddet udbetales til museumsdriften til Randers Kommune i to årlige rater, der
forfalder 1. januar og 1. juli.
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Museets samlede driftstilskud for 2017 udgør 17,950 mio. kr. der, hvis man fordeler pr.
indbygger giver følgende resultat:
·

Randers kommunes tilskud udgør 10,752 mio. kr.
- svarende til et tilskud pr. indbygger på 110 kr.

·

Syddjurs kommunes tilskud udgør 3,598 mio. kr.
- svarende til et tilskud pr. indbygger på 86 kr.

·

Norddjurs kommunes tilskud udgør i 3,600 mio. kr.

-

svarende til et tilskud pr. indbygger på 94 kr.

Jævnfør samdriftsaftalens afsnit 8 der omhandler driftsansvar, personaleansvar og
serviceniveau, er det Randers Kommune der har driftsansvar og personaleansvar ved driften
af det fælles museumsvæsen og forpligter sig til at drive museumsvæsnet i overensstemmelse
med museets vedtægter, gældende lovgivning og det vedtagne budget.
Der har med baggrund i museets økonomi været personalereduktion, hvor den ene
historikerstilling på museet i Grenaa er nedlagt. Et efterfølgende jobskifte, betyder desuden, at
der for øjeblikket ingen historiker er tilknyttet afdelingen i Norddjurs. Østjyllands Museum
oplyser, at den vakante stilling i Grenaa vil blive genbesat med en historiker.
Samdriftsaftalen er vedhæftet som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. budget- og regnskabsskema 2016 med tilhørende revisionsprotokollat godkendes,
2. årsberetningen for 2016 godkendes.
7
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Bilag:
1 Åben Museum Østjylland årsberetning 2016

77598/17

2 Åben Museum Østjylland regnskabsskema 2016 revisionsprotokol

77593/17

3 Åben Museum Østjylland regnskab til Slots- og kulturstyrelsen

77591/17

4 Åben Museum Østjylland - samdriftsaftale pr. 1.1.2016

147297/15

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Godkendt.
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Evaluering af GadeMusiker Festival i Grenaa 2017
20.00.00.Ø40
Sagsgang: KUU

15/7266

Åben sag

Sagsfremstilling
Den 2. juni 2017 er der for tredje gang afholdt GadeMusiker Festival i Grenaa. Festivalen har
tidligere været afviklet den 4. september 2015 og 3. juni 2016.
Formålet med festivalen er, at understøtte og fremme talentudvikling inden for musik i
Norddjurs og bidrage til, at Norddjurs er et godt sted for unge eller nye musikere.
Målgruppen er musikere, der ønsker at udvikle og afprøve deres talent gennem optræden i
Grenaas gader. Musik og talent har ingen alder, men der gøres en særlig indsats i forhold til
Kulturskolen, uddannelsesinstitutioner m.m., hvor der arbejdes med talentudvikling.
Da der ikke opkræves entreindtægt er økonomien i festivalen baseret på finansiering via
tilskud fra Norddjurs kommune og sponsorer. Kultur- og udviklingsudvalget har til de tre
festivaler bevilget et tilskud fra udvalgets udviklingspulje på henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2015,
0,150 mio. kr. i 2016 via midler til større kulturprojekter og fra udviklingsmidler for by og
land med 0,2 mio. kr. i 2017.
GadeMusiker Festival 2017 blev afviklet med 80 forskellige optrædener, på scener fordelt
rundt i Grenaas gader, hvor handelsliv og beværtninger bidrog til at skabe liv og stemning
med udendørsservering og et stort madmarked foran rådhuset. Der var i år professionelle
dommere fra bla. musik bladet Gaffa og musikkonservatoriet. Backstage var i
ungdomsmiljøet Arresten og i Museum Østjyllands gård var der opstillet udendørs
instrumenter, som børn og barnlige sjæle kunne spille på. I den nordlige ende af byen var der
mulighed for, at foreninger kunne fortælle om deres aktiviteter og måske skaffe nye
medlemmer.
Økonomiske konsekvenser
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De seneste 3 år har forskellige puljer/midler under Kultur- og Udviklingsudvalget finansieret
GadeMusiker Festivalen i Grenaa. Festivalen er tidligere støttet med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,150
mio. kr. i 2016 via midler til større kulturprojekter og 0,2 mio. kr. i 2017 fra udviklingsmidler
for by og land.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter evalueringen og
finansieringen for 2018.
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Kultur- og udviklingsudvalget kvitterer for en velafviklet og flot musikfestival. Udvalget
opfordrer endvidere til at styrke deltagelsen af lokale musiktalenter fra kulturskolen,
uddannelsesinstitutioner m.m.
Udvalget ønsker, at finansieringen af støtten til festivalen indarbejdes i budget 2018 og frem.
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Ansøgning om tilskud til projekt Hjerterum - teaterforestillingen Tro, Håb og
Kærlighed
20.00.00.G01
Sagsgang: KUU

14/14736

Åben sag

Sagsfremstilling
Teatersamarbejdet mellem Teaterhuset Filuren og Syddjurs Egnsteater, ”Hjerterum –
forestillingen Tro, Håb og Kærlighed” ansøger Norddjurs Kommunes kultur- og
udviklingsudvalg om 0,04 mio. kr. til formidling og produktion af projektet.
Forestillingen er den fjerde i rækken, som samler op på de forudgående tre forestillinger,
hvoraf to er blevet spillet i Norddjurs hhv. Pavillonen i Grenaa og på Gl. Estrup
Herregårdsmuseet. Der er i år indgået samarbejde med Gl. Estrup Herregårdsmuseum, som i
forbindelse med de offentlige forestillinger holder oplæg omkring de tidsperioder
forestillingen omhandler. Der er indgået lignende aftaler med Fregatten Jylland og
Frøslevlejren om levering af materialer til formidling og afvikling af oplæg. Sammen skal det
styrke formidlingen af historien og gøre den relevant og nærværende for unge teatergængere men også for det modne publikum.
Norddjurs Kommunes Kulturpulje har givet tilskud til de tre forudgående forestillinger i 2014
0,008 mio. kr., 2015 0,022 mio. kr. og i 2016 0,030 mio. kr.
Tro, Håb & Kærlighed er fortællingen om menneskers vilje til at elske trods afstand og
modstand, om at bevare troen, håbet og kærligheden under ubærlige vilkår. Via
kærlighedsbreve, der gemmes i en spilledåse, vandrer historien op gennem tiden fra
begyndelsen af 1830’erne udfoldes tre historier med baggrund i autentiske beretninger.
Teaterforestillingen omhandler Herregårde på Djursland, Fregatten Jyllands sidste togt til De
Vestindiske Øer og 2. verdenskrigs koncentrationslejre. På scenen er 9 professionelle
skuespillere fra henholdsvis Danmark og Norge.
Målet med projektet er ikke kun at formidle 150 års historie på en nærværende måde for såvel
skoleelever som øvrige teatergængere, men også at skabe initiativer til andre samarbejder på
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tværs af kommunegrænser og institutioner, ved at skabe interesse for de deltagende
kulturinstitutioner og kommuner.
Målgruppen for fortællingen er fra 14 år og op. Forestillingen har premiere den 9. september
og afvikles på Kulturhotellet Rønde, Teaterhuset Filuren i Aarhus samt Kulturhuset i
Flensborg. Skoler i Nord- og Syddjurs får tilbudt forestillinger på Kulturhotellet og der vil
desuden blive udbudt billetter til offentlige forestillinger.
Projektet er støttet af Europæisk Kulturby og Syddjurs Kommunes Børnekulturpulje.
Budgettet for projektet fremgår af ansøgningen, vedlagt som bilag. Yderligere informationer
kan findes på www.hjerterum2017.dk.
Der er indkommet følgende høringssvar fra Kulturelt Samvirke:
Kulturelt Samvirke er delt i denne sag og indstiller derfor, at udvalget vælger en af disse
nedenstående forslag.
a) Den ene del af Kulturelt Samvirke mener, at der ikke skal ydes tilskud med den
begrundelse, at forestillingerne ikke bliver spillet i Norddjurs Kommune.
b) Den anden del af Kulturelt Samvirke mener, at man skal give et mindre tilskud på
mellem 10.000-15.000 kr. for at imødegå en udvikling af et samarbejde på tværs af
kommunerne på det kulturelle område. Der er økonomisk råderum til at give en sådan
håndsrækning i år. En betingelse for at give dette tilskud kunne være et antal
fribilletter til institutioner, væresteder, foreninger eller lignende fra Norddjurs til en
forestilling.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt Kultur- og udviklingsudvalget ønsker at bevilge tilskud til projektet, kan dette
bevilges fra midlerne til større kulturprojekter.
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Restbudgettet i 2017 for midler til større kulturprojekter forud for dette møde udgør 0,345
mio. kr.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om der skal ydes tilskud til
projekt Hjerterum teaterforestillingen Tro, Håb og Kærlighed.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om støtte Hjerterum - Tro, Håb og Kærlighed

78466/17

2 Åben Høringssvar fra Kulturelt Samvirke

83702/17

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Kultur- og udviklingsudvalget ønsker, at støtte projektet med 25.000 kr.
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Godkendelse af tilrettet dispositionsforslag områdefornyelse og trafikknudepunkt
Auning
01.11.20.P00
Sagsgang: KUU, MTU

13/21413

Åben sag

Sagsfremstilling
Den

14.

marts

2017

godkendte

Kommunalbestyrelsen

dispositionsforslaget

til

”Områdefornyelsen” og ”Trafikknudepunktet +Ø” i Auning. Dispositionsforslaget er siden da
blevet tilrettet på grund af tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision og ændrede
kapacitetsbehov for trafikknudepunktet. Bytorv og trafikknudepunkt er desuden udvidet med
et stykke af en tilstødende have. Et tilrettet dispositionsforsag er vedlagt sagen.
De to delprojekter ”Områdefornyelsen i Auning” og ”Trafikknudepunktet +Ø” kører
sideløbende og er udbudt til samme totalrådgiver for at sikre sammenhængen mellem de to
projekter. Områdefornyelsens formål er blandt andet at binde de to butikscentre i Auning
sammen – både visuelt og fysisk, at synliggøre by- og forretningslivet samt at forskønne byen.
Trafikknudepunktet +Ø er en del af Djurs Mobilitetsstrategi.
Forvaltningen foreslår, at det gennemgående tema for områdefornyelsen følger oplægget fra
Rambøll, der bygger på og understreger forbindelsen mellem Auning og Gl. Estrup.
Inspirationen til belægningsmaterialerne hentes i Gl. Estrups markante røde tegl og det nye
byrumsinventar refererer til motiverne i Gl. Estrups og slægten Scheels våbenskjold: Svanen,
ringen, spejlet og påfuglefjerene.
I dispositionsforslaget er der arbejdet med 3 fysiske nedslag i Auning midtby. Tegninger og
beskrivelser kan ses i vedlagte dispositionsforslag.
Trafikknudepunkt +Ø og bytorv (s. 14):
Trafikknudepunktet +Ø og bytorvet bliver Aunings nye samlingssted, der skal signalere at
Auning er en aktiv og attraktiv handels- og bosætningsby.
Trafikknudepunktet vil fremtidigt samle alle busruter, der kører gennem Auning. Det er derfor
nødvendigt

at

skabe

plads

til

4

samtidige

busser,

hvilket

vil

sikre

gode

omstigningsmuligheder mellem busruterne. Der skal være gode ventefaciliteter og
14
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cykelparkeringsforhold. Forvaltningen foreslår, at inventaret på Trafikknudepunktet bliver
magen til det, der findes på de nye letbanestationer, suppleret med specialdesignede bænke
med plantekummer, se bilag 1, side 11 og 12.
For at kunne etablere trafikknudepunktet med ind- og udkørsel til busser, lukkes indkørslen til
Kirkegade fra Vestergade. Dette er et ufravigeligt krav fra Vejdirektoratet.
En udvidelse af passagen skaber et nyt bytorv, der giver en klar fysisk og visuel forbindelse
mellem Vestergade, trafikknudepunktet og butikkerne på Centervej. På det nye bytorv
foreslås det, at der placeres et skulpturelt legeredskab udformet som en svane. Svanen tænkes
som en unik aktivitet og et varemærke for byen, der vil fungere som blikfang og gøre
forbipasserende på Vestergade/Hovedvejen opmærksomme på Aunings centrum. På pladsen
ved Svanen foreslås også placeret en rund bænk, der symboliserer ringen. Bytorvet rummer
dermed to af de fire elementer fra våbenskjoldet på Gl. Estrup.
Den 14. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med godkendelsen af
første forslag til dispositionsforslaget, at der skal etableres et offentligt toilet i forbindelse
med trafikknudepunktet. Toiletbygningen foreslås placeret på bytorvet mellem centeret og
Trafikknudepunktet.
Den eksisterende parkeringspladsen ved passagen foreslås udvidet med 4 pladser, hvoraf de 2
kan udføres som handicappladser.
På den sydlige side af hovedvejen bearbejdes den lille plads, så den i belægning og
udformning hænger sammen med det nye bytorv. Her bliver der desuden plads til byens
juletræ.
I forbindelse med etableringen af trafikknudepunktet nedrives bygningerne Vestergade 10 og
12. Da grundene er forurenet, nedrives bygningerne i forbindelse med at anlægsarbejdet
sættes i gang. Dette er for at undgå unødig udvaskning og spredning af forureningen.
Centervej (s. 18):
Ved Centervej foreslår forvaltningen at der etableres et lille nyt bytorv, der skal synliggøre, at
det er hér, bymidten begynder. På det lille torv placeres der spejlelementer, som både skal
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skabe opmærksomhed og referere til våbenskjoldet. Det foreslås ligeledes at indkørslen til
centeret udvides, for at muliggøre en mere smidig og sikker trafikafvikling.
I efteråret 2017 etableres en venstresvingsbane på Vestergade ind til Centervej. Denne
finansieres af det årlige asfaltbudget på miljø- og teknikområdet.
Torvegade (s. 20):
På Torvegade foreslås det, at parkeringspladsen indrettes, så den bliver mere overskuelig. Der
foreslås ny belægning hen til kroen og opholdsmuligheder uden for banken og bageren. Her
kan det sidste motiv fra våbenskjoldet - påfuglefjeren - bruges til et mindre legeelement i form
af vippe/lege-fjer.
Estimeret tidsplan for områdefornyelsen og trafikknudepunktet +Ø
Ny tidsplan

Senest godkendte
tidsplan
KUU 22.05.2017

Marts - juli 2017
Maj - juli 2017
19.-20. juni 2017
Juli - september
2017
Oktober 2017
Oktober 2017 marts 2018

Marts - juni 2017
Maj - juni 2017
19.-20. juni 2017
Juni - August
2017
September 2017
September 2017ultimo januar
2018

November 2017 april 2018
Oktober 2017 forår 2018

Politisk godkendelse af første dispositionsforslag
Projektering + udbudsmateriale udarbejdes
Vejdirektoratets godkendelse + nabohøring
Godkendelse af tilrettet dispositionsforslag i KUU og MTU
Prækvalifikation, udbudsperiode og licitation
Kontraktforhandling mm
Anlægsperiode trafikknudepunkt
Anlægsperiode bytorv

Oktober 2017 forår 2018

Anlægsperiode øvrige områdefornyelsesnedslag

Tidsplanen forudsætter, at der ikke sker forsinkelser af nogen form i proces og anlæg.
Forvaltningen foreslår, at der planlægges et åbningsarrangement for Trafikknudepunkt + Ø.
Dato for åbningen kan i så fald fastsættes i oktober 2017 i forbindelse med
kontraktforhandlinger med entreprenøren.
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Auning Handelsudvalg har indsendt et forslag som kommentar til projekterne i Auning
bymidte. Forslaget er vedhæftet med forvaltningens bemærkninger.
Økonomiske konsekvenser
Udvikling og anlæg af trafikknudepunktet finansieres via en projektbevilling fra
Trafikstyrelsen med 50 % medfinansiering. For hele projektet udgør budgettet i alt 2,6 mio.
kr. til trafikknudepunktet, hvoraf 1,3 mio. kr. finansieres af Trafikstyrelsen, mens de
resterende 1,3 mio. kr. afholdes af Norddjurs Kommune.
Områdefornyelsen er støttet af Staten via Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Tilsagnet
om

støtte

er

givet

ud

fra

områdefornyelsesprogrammet,

der

blev

godkendt

i

kommunalbestyrelsen den 25. august 2015. For hele projektperioden udgør budgettet i alt 6,0
mio. kr. til områdefornyelsen. Staten finansierer 1/3 svarende til 2,0 mio. kr., mens de
resterende 4,0 mio. kr. afholdes af Norddjurs Kommune.
Ifølge forligspartiernes aftale 28. april 2017 skal der afsættes 1,1 mio. kr. til at håndtere
forureningen fra de indkøbte ejendomme på Vestergade 10 og 12 samt opkøb af det ønskede
areal på Kirkegade 3 til etablering af større passage/bytorv.
Kommunalbestyrelsen har den 13. juni 2017 besluttet, at restfinansieringen findes ved, at
opkøb og nedrivning af Vestergade 10 og Vestergade 12 finansieres via nedrivningspuljen.
Kommunalbestyrelsen har den 12. januar 2016 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på
2,23 mio. kr. til opkøbet og nedrivningen. Der vil være udgifter, der ikke kan dækkes af
nedrivningspuljen på op til 0,18 mio. kr.. Dette omfatter udgifter forbundet med opkøbet af de
to ejendomme samt udgifter til ekstraordinært rådgiverhonorar i forbindelse med forureningen
og udarbejdelse af §8 tilladelse.
Prisoverslaget på anlægget er på 9,913 mio. kr. Dette er dog stadig forbundet med en stor
usikkerhed, da der endnu ikke er detailprojekteret for den del af projektet, der omhandler
områdefornyelsen.
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I alt forventes der udgifter på 11,806 mio. kr. med en indtægt på 3,3 mio. kr. og budget på
11,93 mio. kr. Der er i alt afsat 0,900 mio. kr. til uforudsigelige udgifter, idet hele projektet
endnu ikke er detailprojekteret.
Forvaltningen foreslår, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,23 mio. kr. til opkøbet og
nedrivningen i stedet disponeres som restfinansiering i områdefornyelsesprojektet i Auning.
Endelig omfordeling af bevilling vil ske når udbuddet er gennemført og udgiftsfordelingen
kendt.
Økonomisk overblik er vedlagt sagen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. dispositionsplanen for områdefornyelsen og trafikknudepunktet i Auning godkendes.
2. anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,23 mio. kr. afsat til opkøbet og nedrivningen i
stedet anvendes til restfinansiering af områdefornyelsen og trafikknudepunktet i
Auning.
Bilag:
1 Åben Auning_dispositionsforslag_13-06-2017_LOW.pdf

85753/17

2 Åben Forslag fra Auning Handelsudvalg

70682/17

3 Åben Forvaltningens bemærkninger til Auning Handelsudvalg forslag til 82502/17
Auning bymidte.pdf
4 Åben Økonomisk overblik Auning 13. juni 2017.pdf
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Ad. 1) Godkendt.
Ad. 2) Godkendt.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2017
Ad. 1) Godkendt.
Ad. 2) Godkendt.
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Udvalget bemærker, at legeredskaber skal placeres sikkert i forhold til vejarealet.
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Handleplan for udviklingen i elevtallet på Toubroskolen
17.01.00.A00
Sagsgang: KUU, ØK, KB

16/19035

Åben sag

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev følgende besluttet: ”Børne- og
ungdomsudvalget skal med udgangspunkt i dialog med bestyrelsen på Toubro Skole
udarbejde en handleplan for, hvordan det faldende elevtal kan vendes”.
På den baggrund besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen den 14. marts 2017 følgende:
Budgetforliget medførte, at der med udgangsgangspunkt i en dialog med skolebestyrelsen i
Toubro Børneby skal udarbejdes en handleplan for, hvordan det faldende børnetal kan
vendes.
Dette forstås således, at andelen af børn i skoledistriktet, der bruger Toubro Børnebys
skoletilbud, skal stige.
Følgende skal indgå i handlingsplanen:
1. Der afholdes et borgermøde, hvor en skitse til en handleplan præsenteres.
2. Handleplanen indeholder to temaer:
2.1. En opdatering af udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby.
2.2. Konkrete handlinger, der konkret understøtter lokalområdets og skolens mål om en
større andel af elever fra skoledistriktet.
Ad 2.1. Åben for yderligere forslag, som enten kan nyde fremme i kommuneplanen eller
rummes indenfor det eksisterende plangrundlag.
Ad 2.2.


En øget andel af elever skal gå i distriktsskolen. Målsætning om 80%



Samlæsning mellem klasser og ny måde at organisere undervisningen på.



Tilknytning af faglærer fra andre skoler til enkeltfag?
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Forbedret skolevej.



Aftale med Syddjurs om optagelse på Rosmus Skoles overbygning.

Desuden blev det besluttet, at der på baggrund af ovennævnte borgermøde skal rejses en sag i
kultur- og udviklingsudvalget vedrørende pkt. 2.1 samt at der skal rejses en sag i børne- og
ungdomsudvalget vedrørende pkt. 2.2.
Den 3. maj 2017 blev der afholdt borgermøde på Toubroskolen om, hvordan det faldende
elevtal på Toubroskolen kan vendes. På mødet blev givet en lang række input til, hvad
henholdsvis; forældre/lokalsamfund, skole og kommune hver især og i fællesskab kan gøre
for at vende det faldende elevtal på Toubroskolen. Der kom både input, der vedrører
udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby og input der vedrører børne- og ungdomsudvalgets
arbejdsområde.
De forskellige input fra borgermødet, som vedrører kultur- og udviklingsudvalgets område er
vedlagt som bilag. Derudover er vedlagt den samlede opsamling på borgermødet. Endelig er
udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby området vedlagt.
Kultur- og udviklingsudvalget behandler en evt. opdatering af udviklingsplanen for TrustrupLyngby området på sit møde den 19. juni 2017. Børne- og ungdomsudvalget behandler
forslag til handleplan for skoledelen på sit møde den 21. juni 2017. Det samlede forslag til en
handleplan for Toubroskolen fra de to fagudvalg behandles i økonomiudvalget den 8. august
og i kommunalbestyrelsen den 22. august 2017.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget tager stilling til, om der,
på baggrund af de indkomne forslag fra borgerne, er planlægningsmæssige forhold, som skal
ændres med henblik på at understøtte udviklingen i elevtallet på Toubroskolen.
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Bilag:
1 Åben Opsamling fra borgermøde 3. maj 2017 (KUU)

82912/17

2 Åben Borgermøde på Toubroskolen den 3. maj - opsamling

69168/17

3 Åben Udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby

81613/17

4 Åben Restrummelighed Erhversformål, Trustrup

82042/17

5 Åben Restrummelighed Erhversformål, Lyngby

82041/17

6 Åben Restrummelighed Boligformål, Trustrup

82039/17

7 Åben Restrummelighed Boligformål, Lyngby

82038/17

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Kultur- og udviklingsudvalget indstiller, at der igangsættes planlægning for arealudlæg til
boligformål, der binder Trustrup og Toubroskolen sammen - herunder åbne mulighed for
spændende boligområder.
Tillige indstilles, at forvaltningen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne
for byforskønnelse.
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Forslag til energi- og klimapolitik for Norddjurs Kommune
13.00.00.P22
17/416
Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2016, at miljø- og teknikudvalget og
kultur- og udviklingsudvalget skulle igangsætte en proces med henblik på at kunne vedtage en
energi- og klimapolitik for Norddjurs Kommune.
Kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget har henholdsvis den 23. og 24.
januar godkendt sagsfremstillingen: ”Godkendelse af proces for udarbejdelse af energi- og
klimapolitik”, som herefter er godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
henholdsvis den 7. og den 21. februar 2017.
Kultur- og udviklingsudvalget og Miljø- og teknikudvalget behandlede ideforslag til energiog klimapolitik for Norddjurs Kommune på deres møder den 22. maj og den 23. maj 2017,
hvorefter politikken blev sendt i 14 dages offentlig høring frem til 8. juni 2017.
Energi- og klimapolitikken er bygget op om fem spor, som sætter retningen for fremtidens
energi- og klimaindsats i Norddjurs Kommune. De fem spor er:



De aktive samarbejder



Et robust Norddjurs



Grøn Transport



Byer og land i udvikling



Grøn erhvervsvækst

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag om
høringssvar. Tre af de fire høringssvar er kommet fra Wind Estate om vindmøller. Det fjerde
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høringssvar kommer fra Erhverv Grenaa. Høringssvarene er taget med i det tilhørende
dynamiske idekatalog. Der kan forekomme mindre redaktionelle ændringer i politikkens
layout ved trykning.
Processen for udarbejdelse af energi- og klimapolitikken har været kendetegnet ved stor
borgerinddragelse både gennem åbne borgermøder og en digital platform på energi- og
klimapolitikkens hjemmeside.
Der er truffet afgørelse om at Norddjurs Kommunes energi- og klimapolitik ikke kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen er sendt i 4 ugers klageperiode, hvor
klagefristen er afsluttet inden forslaget til energi- og klimapolitikken drøftes i
kommunalbestyrelsen.
Klimarådet er netop kommet med deres anbefalinger til en klima- og energiomstilling frem
mod 2030. Klimarådets anbefalinger ses her:
http://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030

Tidsplan for udarbejdelse af energi- og klimapolitikken er følgende:
19. juni 2017
20. juni 2017
8. august 2017
20. august
2017

Forslag til energi- og klimapolitik behandles i Kultur- og
udviklingsudvalget
Forslag til energi- og klimapolitik behandles i Miljø- og teknikudvalget
Forslag til energi- og klimapolitik behandles i Økonomiudvalget
Forslag til energi- og klimapolitik behandles i Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til energi- og klimapolitik godkendes.
Bilag:
1 Åben Høringssvar - Energi og klimapolitik.pdf
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2 Åben Forslag til Energi- og klimapolitik Norddjurs_13. juni.pdf

85485/17

3 Åben Idekatalog_13. juni.pdf

85499/17

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Tiltrådt.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2017
Tiltrådt.
Forslaget om energisymbiose omkring Grenaa Havn tilføjes i idékataloget.
Mads Nikolajsen (F) og Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) ønsker, at forslag om vindmøller i
Glatved indgår i idékataloget.
Jens Meilvang (I) og Niels Ole Birk (V) ønsker ikke, at kæmpevindmøller indgår i temaet.
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Orientering om forlængelse af kulturaftale
20.20.00.A00
Sagsgang: KUU

17/1970

Åben sag

Sagsfremstilling
Kulturministeriet har i vedlagte brev meddelt Kulturring Østjylland at Slots- og
kulturstyrelsen skal forlænge kulturaftalerne, der udløber i 2017 med endnu et år frem til og
med 2018.
Kulturring Østjylland har i foråret 2017 arbejdet med flere modeller omkring det fremtidige
samarbejde i kulturregionerne. Disse modeller er imidlertid blevet uaktuelle efter
Kulturministerens udmelding. I modellerne indgik et samarbejde med bl.a. Hedensted
Kommune.
Kulturring Østjylland har på møde i Regionsbestyrelsen 8. juni 2017 vedtaget, at Hedensted
Kommune, der ikke tidligere har været en del af en kulturaftale, kan blive en del af Kulturring
Østjylland, hvis Hedensted Kommune kan få Slots- og kulturstyrelsens godkendelse og
økonomiske tilskud til at indgå i Kulturring Østjylland.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune bidrager med 2,86 kr. pr. indbygger pr. år til Kulturring Østjylland
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben De regionale kulturaftaler.pdf

84912/17

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Godkendt, idet udvalget i efteråret skal have en orientering om den videre status på processen.
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Licitationsresultat for 1 etape af Den attraktive midtby Grenaa
01.11.20.P20
Sagsgang: KUU, ØK, KB

15/19189

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Drøftet.
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Arbejdsplan
00.01.00.A00
Sagsgang: KUU

16/13610

Åben sag

Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår kultur- og udviklingsudvalgets egne sager, der på nuværende
tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i 2017, herunder de sager, der er kendskab til
ifølge budgetaftalen.
Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Flyttede punkter:


Reviderede kriterier for udmøntning af puljemidler på kultur-, bibliotek- og
fritidsområdet. Udsat til december.



Fremtidig kulturaftale Kulturring Østjylland. Udsat til oktober.



Tema for kultur- og fritidsområdets handlinger. Udsat



Ansøgning om omlægning fra landzone til byzone med erhverv, Århusvej 56, 8963
Auning. Udsat.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KUU

140959/16

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Godkendt.
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Der forelægges på augustmødet en sag om samdriftsaftalen med Museum Østjylland.
I løbet af efteråret skal der forelægges en sag om status på kulturaftale.
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Meddelelser
00.01.00.A00
Sagsgang: KUU

09/21993

Åben sag

Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer:
Fra miljø- og kulturdirektøren:
Kommende møder og konferencer
Dato
Emne
21.06.17
Kultursamarbejde i
Region Midt efter 2017
24.06.17
Museum Østjylland 100 år
21.A Manorial World
23.09.17
5.-6.10.17 Byplanmøde
Afholdte møder og konferencer
Dato
Emne
07.06.17
Borgermøde om
udvidelse af Grenaa
Havn
06.06.17
Borgermøde Auning Ø
9.KL Kultur- og
10.05.17
fritidskonference 2017
28.03.2017 DBs Bibliotekspolitiske
Topmøde 2017

29.03.17
28.01.17
21.01.17

Energi- og
klimakonference
Norddjurs´ åbning af
Kulturby 2017
Regional børneåbning af
Kulturby 2017,
”Ønskelandet”

Sted
Region Midt
Viborg
Grenaa

Målgruppe Deltagere
Formænd
Formand +
borgmester

Gammel Estrup

Else Søjmark

Fredericia

Sted
Kattegatcenteret

Målgruppe Deltagere
Alle

Kulturperronen
Århus

Alle
Alle

Else Søjmark

Korsør

Alle

Else Søjmark

Kystvejens
konferencecenter
Torvet 3, Grenaa

Alle

Alle

Alle

Aarhus Lufthavn,
Tirstrup

Alle

Else Søjmark
holdt tale
Else Søjmark
holdt tale

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
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Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 19-06-2017
Til efterretning.
Afslutningsarrangement drøftes på det kommende udvalgsmøde.
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Bilagsoversigt
2.

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2017 for kultur- og udviklingsudvalget
1. Kuu bilag for maj måneds budgetopfølgning for 2017.pdf (84518/17)
2. KUU midler for 2017 - 2020 maj måned.pdf (84524/17)
3. Anlægsoversigt - maj 2017.pdf (85702/17)

3.

Museum Østjylland - Godkendelse af regnskab/årsberetning 2016 og orientering om
tilskud 2017
1. Museum Østjylland årsberetning 2016 (77598/17)
2. Museum Østjylland regnskabsskema 2016 revisionsprotokol (77593/17)
3. Museum Østjylland regnskab til Slots- og kulturstyrelsen (77591/17)
4. Museum Østjylland - samdriftsaftale pr. 1.1.2016 (147297/15)

5.

Ansøgning om tilskud til projekt Hjerterum - teaterforestillingen Tro, Håb og
Kærlighed
1. Ansøgning om støtte Hjerterum - Tro, Håb og Kærlighed (78466/17)
2. Høringssvar fra Kulturelt Samvirke (83702/17)

6.

Godkendelse af tilrettet dispositionsforslag områdefornyelse og trafikknudepunkt
Auning
1. Auning_dispositionsforslag_13-06-2017_LOW.pdf (85753/17)
2. Forslag fra Auning Handelsudvalg (70682/17)
3. Forvaltningens bemærkninger til Auning Handelsudvalg forslag til Auning
bymidte.pdf (82502/17)
4. Økonomisk overblik Auning 13. juni 2017.pdf (85751/17)

7.

Handleplan for udviklingen i elevtallet på Toubroskolen
1. Opsamling fra borgermøde 3. maj 2017 (KUU) (82912/17)
2. Borgermøde på Toubroskolen den 3. maj - opsamling (69168/17)
3. Udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby (81613/17)
4. Restrummelighed Erhversformål, Trustrup (82042/17)
5. Restrummelighed Erhversformål, Lyngby (82041/17)
6. Restrummelighed Boligformål, Trustrup (82039/17)
7. Restrummelighed Boligformål, Lyngby (82038/17)

8.

Forslag til energi- og klimapolitik for Norddjurs Kommune
1. Høringssvar - Energi og klimapolitik.pdf (85352/17)
2. Forslag til Energi- og klimapolitik Norddjurs_13. juni.pdf (85485/17)
3. Idekatalog_13. juni.pdf (85499/17)

9.

Orientering om forlængelse af kulturaftale
1. De regionale kulturaftaler.pdf (84912/17)

11.

Arbejdsplan
1. Arbejdsplan KUU (140959/16)
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