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Regnskab 2020 for Norddjurs Kommune
00.32.10.Ø00

20/14202

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I denne sag behandles regnskabet for 2020 for Norddjurs Kommune.
Af tabel 1 fremgår hvilke af de økonomiske målsætninger fra Norddjurs Kommunes
økonomiske politik, som er blevet opfyldt i 2019. Grøn betyder, at målsætningen blev opfyldt.
Gul betyder, at målsætningen næsten blev opfyldt. Rød betyder, at målsætningen ikke blev
opfyldt.
Stort set alle Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er opfyldt. Den eneste
målsætning der ikke helt er opfyldt er målet om nettoanlægsudgifter på minimum 75 mio. kr.
Tabel 1: Økonomiske målsætninger for regnskabet 2020
Målsætning jævnfør den økonomiske

Resultat i regnskab 2020

Budget 2020

politik*
Strukturel balance (indtægter dækker

Strukturelt overskud på Strukturelt balance (0

driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)

116 mio. kr.

kr.)

Gennemsnitlig

Gennemsnitlig

Gennemsnitlig

kassebeholdning

på

minimum 150 mio. kr.

kassebeholdning på 327 kassebeholdning på
mio. kr.

Servicerammen skal overholdes

Servicerammen

159-219 mio. kr.
er Servicerammen

er

overholdt (mindreforbrug overholdt
på 33 mio. kr.)
Nettoanlægsudgifter på minimum 75

38,8 mio. kr. netto

66,7 mio. kr. netto

mio. kr.



79,4 mio. kr. udgifter

Note 1.



40,6 mio. kr. indtægter 



79,6 mio. kr. udgifter
12,9 mio. kr.
indtægter

1

Økonomiudvalget

Gældsprocenten skal nedbringes

13-04-2021

Gældsprocenten falder fra Gældsprocenten falder
27 % til 21 %

fra 27 % til 21 %

Afvikling af minimum 10 mio. kr. af

Gælden nedbringes med Gælden

langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån

89 mio. kr.

nedbringes

med 83 mio. kr.

*Målsætninger jf. økonomisk politik vedtaget i januar 2020.
Note til tabel 1: I forhold til budgetaftalen er der afholdt de anlægsudgifter, der var aftalt,
samtidig med, at der har været ekstra anlægsindtægter primært pga. salg af sommerhusgrunde
på Klitten og i en større boligparcel i Åbyen i Grenaa. Nettoanlægsudgifter gøres op som
anlægsindtægter og anlægsudgifter samlet set. Målsætningen om et nettoanlægsprogram på
minimum 75 mio. kr. er et langsigtet mål over en årrække, og på grund af den økonomiske
situation var der budgetlagt lidt under 75 mio. kr. i 2020.
Regnskabsåret 2020 har været et helt særligt år på grund af COVID-19. Nedlukning og
genåbning har krævet en høj grad af fleksibilitet og omstilling i organisationen, da det har
været en stor og krævende opgave, som har krævet en ekstraordinær indsats.
Samtidig har situationen omkring COVID-19 medført, at der i løbet af året har været en
betydelig større økonomisk usikkerhed. Det skyldes stigende udgifter til borgere på
forsørgelse, COVID-19 relaterede udgifter til vikarer, værnemidler mv. Men samtidig har der
også været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen. Her kan blandt andet
nævnes færre udgifter til kørsel, vakancer, uddannelse, forbrugsudgifter mv.
Økonomien har derfor også været fulgt tæt i 2020, og der har været stor fokus på at overholde
de

økonomiske

målsætninger

i

den

økonomiske

politik.

I

forbindelse

med

budgetopfølgningerne i efteråret blev der således protokolleret en opfordring til at udvise
tilbageholdenhed i det generelle forbrug af hensyn til budgetoverholdelse, da indmeldingerne
i opfølgningen for august viste, at servicerammen ville blive overskredet.
Regnskabsresultatet for 2020 er bedre end den seneste politisk behandlede budgetopfølgning
for oktober viste. På anlæg er udgifterne i regnskabet således ca. 10 mio. kr. lavere end
forventet, og på driften er udgifterne ca. 30 mio. kr. lavere i forhold til seneste
budgetopfølgning. Der er fokus på i budgetopfølgningerne, at indmeldingerne er så præcise
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som muligt, men der har været udgiftsområder, hvor det kan være svært at forudse udgifterne
i de sidste måneder. Et eksempel er vintervedligehold, hvor der i 2020 er et mindreforbrug på
4 mio. kr. på grund af mildt vejr i november og december. Samtidig har situationen vedr.
COVID-19 medført, at der har været en lavere aktivitet på en lang række områder. Endelig er
alle aftaleholderne meget opmærksomme på at overholde deres budget, og har en vis grad af
forsigtighed og konservatisme. Sammenholdt med, at der også er opfordret til
tilbageholdenhed, har det også været medvirkende til et lavere forbrug. På anlæg er det
forskydninger og forsinkelser på en lang række anlæg, der er forklaringen på forskellen på 10
mio. kr. til seneste budgetopfølgning.
Regnskabet viser også, at servicerammen er overholdt, udgifterne ligger knap 2% (svarende
til 33 mio. kr.) under ud af et samlet budget på knap 1,8 mia. kr. Det svarer til billedet på
landsplan. KL oplyser i deres første prognose, at på landsplan ligger kommunerne ca. 1 %
under servicerammen samlet set.
Partierne har i løbet af 2020 forhandlet og indgået seks tillægsaftaler til budgettet, hvoraf de
fire aftaler vedrører covid-19 initiativer og de to øvrige aftaler vedrører skoleområdet. I
forhold til covid-19 initiativer opfordrede regeringen i foråret 2020 kommunerne til at
fremrykke og igangsætte yderligere anlæg for at understøtte erhvervslivet og lempede i den
forbindelse på anlægsrammen i 2020. Partierne er i aftalerne blevet enige om at hæve
anlægsbudgettet med knap 19 mio. kr. i form af igangsætning og fremrykning af ekstra anlæg.
Heraf er der ca. 15 mio. kr. blevet gennemført i 2020 og resten laves i 2021. De ekstra anlæg
er finansieret af kassen.
Servicerammen på driften blev ikke lempet i 2020 på tilsvarende vis som anlægsrammen.
Men det valg at der var afsat puljer i budgettet til værn om servicerammen og ny kurs har
gjort det muligt også at understøtte på driften i forhold til covid-19 initiativer og i forhold til
ekstra midler til skoleområdet, hvor eksempelvis Søren Kanne Skolen i 2020 fik 2 mio. kr. fra
ny kurs puljen.
Hovedtallene i regnskabet for 2020 er opsummeret i tabel 2, og som det fremgår af tabel 2,
viser regnskabsresultatet for 2020, at budgettet er overholdt på både driften og anlægsudgifter,
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men at der er et strukturelt overskud på ca. 116 mio. kr. Årsagen er primært ekstra indtægter i
midtvejsreguleringen og ekstra anlægsindtægter primært fra salg af sommerhusgrunde og
grund i Åbyen.
Tabel 2: Regnskabsopgørelse for Norddjurs Kommune 2020
Afvigelse
Opr.

Korr.

Regnskabsopgørelse

budget

budget

Regnskab opr.

(i mio. kr.)

2020*

2020

2020

Indtægter i alt

til
budget

-2.647,1

-2.727,9

-2.728,8

-81,7

2.469,5

2.598,8

2.465,2

-4,3

8,3

6,1

5,4

-2,9

-169,3

-123,0

-258,2

-88,9

79,6

114,8

79,4

-0,2

-12,9

-45,6

-40,6

-27,8

-102,6

-53,7

-219,4

-116,9

102,7

103,2

103,1

0,4

0,1

49,5

-116,4

-116,5

Finansforskydninger

5,4

8,4

-27,7

-33,1

Optagne lån

0,0

-2,1

-2,1

-2,1

5,5

55,8

-146,2

-151,7

Driftsudgifter i alt
Renter
Ordinære driftsresultat
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Resultat

af

det

skattefinansierede

område
Afdrag på lån**
Strukturel balance

Finansieret

af/henlagt

til

kassebeholdningen
+ = udgifter, - = indtægter

*Oprindeligt budget er korrigeret med budgetneutrale flytninger
** Afdrag på lån vedrørende ældreboliger udgjorde 21,6 mio. kr. i 2020
Norddjurs Kommune modtog i midtvejsreguleringen ca. 70 mio. kr. i ekstra indtægter.
Samtidig var der afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ
midtvejsregulering. Det giver en samlet ekstraindtægt på 80 mio. kr. udover det oprindeligt
budgetterede. De ekstra indtægter i midtvejsreguleringen dækker i hovedtræk over 10 mio. kr.
4
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i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019, ca. 50 mio. kr. til dækning af ekstra
udgifter til borgere på forsørgelse samt knap 9 mio. kr. i kompensation for COVID-19
merudgifter som ekstra vikarer mv.
På driften svarer regnskabsresultatet på 2,5 mia. kr. stort set til det oprindelige regnskab. Der
er kun en minimal afvigelse. Hvis der ses på driften opdelt på serviceudgifter og øvrige
driftsudgifter ses dog en variation. Serviceudgifterne ligger knap 2 % under servicerammen
med ca. 33 mio. kr. i forhold til et budget på knap 1,8 mia. kr., mens udgifterne udenfor
servicerammen ligger over med ca. 29 mio. i forhold til et budget på godt 0,7 mia. kr.
Mindreforbruget indenfor servicerammen i 2020 skyldes blandt andet lavere udgifter til
vintervedligehold på 4 mio. kr. som nævnt ovenfor. Samtidig har der været en række
mindreforbrug på udgifter som følge af nedlukningen. Det er f.eks. vakancer, der har været
længere på flere områder som følge af, at organisationen flere steder har været nedlukket.
Hvis der kigges på tværs af alle udvalg, er der flere budgetposter, hvor udgifterne har været
lavere i 2020 i forhold til de to tidligere år. Eksempler på lavere udgifter er udgiften til kørsel
og møder, som er ca. 3,7 mio. kr. lavere, uddannelse som er ca. 3,7 mio. kr. lavere, udgiften til
el og varme ligger ca. 3,3 mio. kr. lavere og udgiften til fotokopiering og trykning ligger ca.
0,6 mio. kr. lavere. Der har også været en lang række initiativer som udviklingsforløb,
konferencer som ikke har kunnet iværksættes eller der har været afholdt som følge af
nedlukning og COVID restriktioner og det afspejler sig også i forbruget under de enkelte
udvalg. Endelig skal også nævnes, at der under Børne- og ungdomsudvalget og Voksen- og
plejeudvalget var afsat puljer på i alt 4 mio. kr. indenfor servicerammen til imødegåelse af
merforbrug på særligt dyre enkeltsager, hvilket det ikke har været nødvendigt at aktivere i
2020.
Overskridelsen udenfor servicerammen på ca. 34 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til
forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet til forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge som
følge af COVID-situationen, samt udgifter til den nye ydelse seniorpension som først blev
vedtaget af Folketinget i starten af 2020. De ekstra udgifter til forsørgelse er dækket af
midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrørende forsørgelsesudgifterne er ca. 25 mio.
kr. højere end stigningen i udgifterne. Beskæftigelsestilskuddet for 2020 efterreguleres til
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sommer 2021, og den foreløbige prognose fra KL viser, at Norddjurs Kommune forventeligt
skal tilbagebetale ca. 7 mio. kr. Derudover kan der komme en midtvejsregulering af
budgetgarantien, den kendes først efter økonomiforhandlingen i juni 2021. Det er vigtigt at
være opmærksom på, at 2020 var sidste år med beskæftigelsestilskud. Fremover kommer
finansieringen til de forsikrede ledige via budgetgarantien, det betyder færre indtægter for
Norddjurs Kommune, da budgetgarantien fordeles med en anden fordelingsnøgle.
COVID-19 merudgifter
Covid-19 situationen har som tidligere nævnt medført merudgifter på arbejdsmarkedsområdet
særligt til borgere, der har mistet deres job eller er blevet sygemeldt.
Men derudover har der også været merudgifter – særligt på velfærdsområdet – til
værnemidler, ekstra vikarer, telte, ekstra håndvaske, ekstra rengøring mv. Disse merudgifter
har løbende været opgjort i 2020 og har fremgået af budgetopfølgningerne.
Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19-udgifter ikke må fortrænge
øvrige borgernære udgifter og at kommunerne kompenseres for nettomerudgifterne.
Kommunen fik i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2020 kompensation for
merudgifter på 8,6 mio. kr. på udgifter, der er afholdt frem til 10. maj 2020. Derudover er
værnemidler til kommunerne blevet indkøbt og finansieret fra centralt hold via
indkøbsfællesskabet KVIK. Covid-19-kompensationen fra staten er fordelt efter indbyggertal.
Der er således ikke tale om en kompensation krone for krone i den enkelte kommune og der
har potentielt været en manko som den enkelte kommune selv har skullet dække. Dette har
også fremgået af budgetopfølgningerne i 2020
Udgifterne til covid-19 i Norddjurs Kommune har været højere end kompensationen fra
staten. Derfor blev det i budgetopfølgningen i oktober besluttet at allokere 6,8 mio. kr. af
puljen til værn om servicerammen til dækning af merudgifter. Ligeledes er Sprogskolen
blevet kompenseret via omflytning af mindreforbrug på midler til indsatser.
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De samlede opgjorte nettomerudgifter til Covid-19 udgjorde i 2020 18,2 mio. kr. Heraf er der
kompenseret for 16,8 mio. kr., det medfører, at 1,4 mio. kr. af Covid-19 udgifterne ikke er
finansieret. I nedenstående tabel ses en oversigt fordelt på udvalgsniveau:
Tabel

3:

Samlet

oversigt

over

covid-19

nettomerudgifter

udover

forsørgelsesudgifter
Covid-19

Kompensation fra Ikke

Kompensa

netto-

stat,

-tionsgrad

merudgifter

serviceramme

(mio. kr.)

værn

om finansieret
og

kassen

BUU

8,2

7,9

0,3

97%

VPU

8,3

7,6

0,8

91%

EAU (sprogskole)

1,5

1,1

0,4

75%

ØK (IT)

0,3

0,2

0,0

89%

18,2

16,8

1,4

92%

I alt

Forvaltningen har været i dialog med flere kommuner herunder nabokommuner for at høre,
hvordan de håndterer kompensation for Covid-19 merudgifter. De fleste kommuner oplyser,
at deres aftaleenheder selv afholder en del af udgifterne, der er således ikke 100%
kompensation. Ud af de 5 adspurgte kommuner er der kun én kommune, der forventer at
foreslå en 100% kompensation af merudgifterne.
Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften
kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 1,4 mio. kr.
og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges knap 14 mio. kr. i
kassen indstilles det i overførselssagen, at de 1,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne
der ellers skulle i kassen. Det er dog ikke ensbetydende med, at der vil være en tilsvarende
100% finansiering af eventuelle covid-19 merudgifter, der afholdes i 2021.
Anlæg
I forhold til budgetaftalen er der afholdt de anlægsudgifter på knap 80 mio. kr., der var aftalt i
det oprindelige budget. Derudover har der i 2020 været anlægsindtægter på knap 41 mio. kr.
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Det er ca. 28 mio. kr. mere end budgetlagt og stammer fra salg af sommerhusgrunde i Grenaa,
salg af grund i Åbyen og refusion fra udgifter afholdt på anlæg af omfartsvejen i Grenaa.
Partierne har i løbet af 2020 aftalt at fremrykke og igangsætte yderligere anlæg i Covidforhandlingerne. Det afspejles i det korrigerede budget, der ligger ca. 35 mio. kr. over det
oprindelige budget.
I forhold til økonomiaftalen, som indgås mellem KL og regeringen, er kommunerne omfattet
af en samlet anlægsramme, men pga. af COVID-19 situationen suspenderede regeringen
anlægsrammen i 2020.
Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2020.
Tabel 4: Fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2020
Anlæg

Oprindeligt

Korrigeret

Regnskab

Afvigelse i forhold

budget 2020

budget

2020

til

incl. overførsler
Udgift

oprindeligt

budget

79,6

114,8

79,4

-0,2

Indtægt

-12,9

-45,6

-40,6

-27,8

Netto

66,7

69,2

38,8

-28,0

anlægsudgift
De knap 80 mio. kr., der er anvendt på anlægsudgifter, vedrører 74 konkrete anlægsprojekter.
Her kan blandt andet nævnes følgende:


18 mio. kr. er anvendt på veje, vejbelysning og trafiksikkerhed. Det er blandt andet 6
mio. kr. til asfaltbelægninger, 5 mio. kr. til omfartsvejen i Grenaa, og 1 mio. kr. til
fortovsrenovering og opstart af vejadgang til den nye udstykning i Auning.



14 mio. kr. er anvendt på faste ejendomme. Der er blandt andet anvendt 6 mio. kr. på
bygningsvedligehold og energiforbedringer, 5 mio. kr. på brandsikkerhed, 1,8 mio. kr.
på landsbyfornyelse, 0,3 mio. kr. på et nyt toilet ved Sangstrup.
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Der er udbetalt første etape af anlægstilskud til Kattegatcentret på 12 mio. kr. til deres
renovering og udbygning.



11,7 mio. kr. er anvendt på folkeskolen og dagtilbud, hvor Auning skole har fået en
etape af nyt tag for 3 mio. kr. og Vestre Skole har fået udbedret det sidste af
vandskaden. Der er renoveret skoletoiletter, etableret gårdmiljøer og skolehallen på
Østre Skole har fået nyt gulv mv. På dagtilbudsområdet er der skabt forbedret
indeklima i en række institutioner.



6 mio. kr. er anvendt på klima og naturbeskyttelse, hvor en række anlæg er helt eller
delvist eksternt finansieret. Det er blandt andet Højmoseprojektet ved Løvenholm,
Øster Alling vådområde samt Coast to Coast-projektet.

Der er dog også en række anlæg, der er blevet forsinket, og som er søgt/søges overført til
2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er blandt andet vejadgang i Auning, hvor
tilladelser

til

vejtilslutningen

har

skabt

forsinkelse,

byggemodningen

i

Auning,

brandsikkerhed i ældreboliger mv.
På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det
efterfølgende år, grundet forsinkelser. Udviklingen mellem forbrug, oprindeligt budget og
korrigeret budget for de 5 seneste regnskabsår ses i nedenstående graf.

Grafen viser, at i de seneste tre regnskabsår 2018-2020 har forbruget årligt ligger ca. 20-30%
under det korrigerede budget.
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Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at det typisk er på flerårige projekter med flere
interessenter, hvor der sker forskydninger mellem årene. Mens et-årige projekter som asfalt,
bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år.
Af projekter hvor der har været større forsinkelser på er eksempelvis landsbyfornyelse,
vejanlæg, etablering af stier, klima, kystsikring, omfartsvej og områdefornyelse.
Afdrag, lån og øvrige finansforskydninger
Der er afdraget 102,7 mio. kr. på lån i 2020. Heraf udgør 40 mio. kr. ekstraordinært afdrag og
19,3 mio. kr. afdrag på lån i ældreboliger.
I 2020 er der som aftalt i budgetaftalen ikke optaget ordinære lån, da kommunens
kassebeholdning har været væsentligt forbedret. Der er optaget 2,1 mio. kr. i lån vedrørende
ældreboliger primært som følge af arbejdet med brandsikkerhed.
Finansforskydningen er et udtryk for den ændring, der har været i kommunens aktiver og
passiver i årets løb. Når tilgodehavender og kortfristet gæld ændrer sig, påvirker det
kommunens kassebeholdning. I regnskab 2020 har der været en samlet forskydning på 27,7
mio. kr., som er i kommunens kasse den 31. december 2020. Dette skyldes, at kommunens
tilgodehavender er blevet mindre, og at den kortfristede gæld er blevet større i 2020.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ved udarbejdelse af regnskabet og årsberetningen for 2020 har forvaltningen foretaget en
opfølgning i forhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og der er i
den sammenhæng redegjort for, hvorvidt de enkelte målsætninger er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet for 2020 godkendes med henblik på overgivelse
til revision.

Bilag:
1 Åben Regnskab 2020

49210/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Driftsoverførsler fra 2020 til 2021
00.32.10.S00

20/22628

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I denne sag opgøres budgetoverførslerne fra 2020 til 2021 på driften. Overførslerne på anlæg
behandles i en særskilt sag på dette møde.
Driftsområderne er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række
områder undtaget herfra. I bilaget ”Fortegnelse over områder uden overførselsadgang mellem
årene” ses den samlede fortegnelse over konti undtaget overførselsadgang.
På driften er der et restbudget på 99,9 mio. kr., hvoraf 86,2 mio. kr. søges overført (se tabel
1). Det svarer til ca. 4,8 % af det samlede korrigerede driftsbudget med overførselsadgang. I
dette beløb indgår overførslerne fra 2019 til 2021 med 64,5 mio. kr. Driftsoverførslerne er
således øget med 21,7 mio. kr. i 2020. Det er således forholdsvist store overførsler og en
stigning i 2020, men 2020 har også været et særligt år med mindreforbrug på en række
områder. Den største ændring er dog, at visitationsafdelingen på BUU har afdraget 6 mio. kr.
af deres gæld, og at det politisk er vedtaget at nedskrive den resterende gæld på 6 mio. kr.
Denne ændring alene udgør 12 mio. kr. af stigningen i overførslerne i 2020.
Hvis der ses på driftsoverførslerne på de enkelte aftaleenheder, er billedet, at overførslerne
procentvis er højere på de centrale aftaleholdere, mens de typisk er lavere på de decentrale
aftaleholdere som f.eks. plejecentre, sociale institutioner, skoler mv.
I denne sag tages også stilling til eventuel kompensation for restbeløbet vedr. Covid-19
udgifterne. En fuld kompensation vil betyde, at overførslerne vil stige med yderligere ca. 1,4
mio. kr.
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For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at disponere økonomisk forsvarligt
er det vigtigt, at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre
kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Dette sikres ved det
vedtagne clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler.
I den opdaterede økonomiske politik, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar 2021,
er det besluttet at der i budgetlægningen indarbejdes en pulje i budgettet til at imødegå en
delvis anvendelse af overførslerne i et givent år uden at servicerammen overskrides.
Indarbejdelse af en pulje vil gøre det muligt at anvende en større del af de opsparede midler i
et efterfølgende år.
I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er det aftalt, at der vil være forhandlinger om en
revision af budgetloven. Budgetloven er styrende for kommunernes rammer på drift og anlæg
i det enkelte år samt eventuelle sanktioner ved manglende overholdelse. Hvis budgetloven
ændres, så drifts- og anlægsrammerne i stedet kan ses over en flerårig periode, vil det
medføre, at styringen af overførslerne kan justeres.
Hvis den enkelte aftaleholder har haft et mindreforbrug, som overstiger 5%, skal der kort
redegøres for årsagen hertil. Det fremgår af den vedlagte oversigt over overførsler pr.
aftaleenhed.
De aftaleenheder, der har et merforbrug på over 2,5 %, udarbejder fortsat en handleplan, der
beskriver, hvordan merforbruget er opstået og hvordan det aktuelle merforbrug nedbringes. I
regnskab 2020 er der 3 aftaleholdere, som har udarbejdet en handleplan, da de har et
merforbrug på over 2,5% af det korrigerede budget på områder med overførselsadgang.
Tabel 1 - Budgetoverførsler opgjort på drift inklusiv reguleringer og beløb lagt i kassen
Mindreforbrug på
områder med
Udvalg (mio. kr.)

overførselsadgang

Økonomiudvalget

47,993

Erhvervs-

og

13

Korrektioner
-13,503

Til overførsel
34,490

Økonomiudvalget

arbejdsmarkedsudvalget

13-04-2021

7,612

0

11,413

4,960

Kultur- og fritidsudvalget

8,079

-0,606

7,473

Miljø- og teknikudvalget

15,420

-4,200

11,220

Voksen- og plejeudvalget

9,394

-0,395

8,999

99,911

-13,744

86,167

Børne-

og

ungdomsudvalget

Hovedtotal

7,612
16,373

- = reducerer budgettet + = øger budgettet
Tabel 1 viser udvalgenes overførselsbeløb fra 2020 til 2021, samt korrektioner der lægges i
kassen/tages op af kassen. Beløbene, der lægges i kassen, vedrører beløb, som aftalegiver og
aftaleholder har besluttet at tilføre kassen. Under økonomiudvalget lægges der eksempelvis
7,0 mio. kr. i kassen, fra Stabens område vedrørende mindreforbrug på poster som
eksempelvis valg, tværgående initiativer, centrale lønpuljer samt uforbrugte puljemidler.
Mens der på miljø- og teknikudvalgets område lægges mindreforbrug vedr. vintertjeneste i
kassen.
Beløbet, der tages op af kassen, vedrører kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 16.
marts 2021 om at nulstille den negative overførsel fra 2020 til 2021 på socialområdets
centrale budget til anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område. I denne sag er derfor
indregnet eftergivelse af negative overførsler på 6,6 mio. kr. til socialområdets centrale budget
til anbringelser, der finansieres af kassen.
Som det fremgår af tabel 2 har der fra 2017 været et fald af overførsler på driften, mens der i
2018, 2019 og 2020 ses en stigning i overførslerne.
Tabel 2 - Udvikling i overførselsbeløb 2017-2020
År

Overført til drift følgende år

Udviklingen i

(mio. kr.)

overførselsbeløb i forhold til
året før (mio. kr.)

2017*

46,6

-8,2

2018

51,7

5,0
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2019

64,5

12,8

2020

86,2

21,7

*Der blev oprindeligt overført 46,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 på driften, men efterfølgende
blev der lagt 1,8 mio. kr. i kassen i løbet af 2018.
I nedenstående tabel sammenlignes overførslerne fra 2020 til 2021 med overførslerne fra
2019 til 2020 for hvert enkelt udvalg. Den største ændring ses på børne- og
ungdomsudvalgets område, hvor overførslerne er øget med 18,5 mio. kr. i 2020, og på
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på 3,5 mio. kr. mens de øvrige udvalg stort set er
uændret i forhold til 2020.
Tabel 3 - Sammenligning med sidste års overførsler på driften
Overførsel
Udvalg (mio. kr.)

til Forbrug/opspar

2020

Økonomiudvalget

ing i 2020

Overførsel i alt
til 2021

35,0

-0,5

34,5

4,1

3,5

7,6

-2,1

18,5

16,4

Kultur- og fritidsudvalget

6,6

0,8

7,5

Miljø- og teknikudvalget

11,5

-0,3

11,2

Voksen- og plejeudvalget

9,4

-0,4

9,0

64,5

21,7

86,2

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget*
Børne- og ungdomsudvalget

Hovedtotal
- = reducerer overførslerne + = øger overførslerne
Covid-19 merudgifter

Udmeldingen fra regeringen har været, at udgifter til Covid-19 ikke må fortrænge øvrige
borgernære udgifter, og at kommunerne kompenseres for netto-merudgifterne. Kommunen fik
i forbindelse med midtvejsreguleringen i sommeren 2020 kompensation for merudgifter på
8,6 mio. kr. på udgifter, der var afholdt frem til 10. maj 2020. Derudover indkøbes og
finansieres værnemidler til kommunerne fra centralt hold via KVIK fællesindkøb. Covid-19
kompensationen fra staten er fordelt efter indbyggertal. Der var således ikke tale om en
kompensation krone for krone i den enkelte kommune, og der kunne blive en manko, som den
enkelte kommune selv skulle dække. Dette har også fremgået af budgetopfølgningerne i 2020.
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Samlet set er der afholdt 18,2 mio. kr. til merudgifter til Covid-19 udover udgifter til
forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet. Udgifterne er delvist kompenseret med 16,8 mio. kr.,
dels fra statslig kompensation på 8,6 mio. kr. og via omplacering til sprogskolen på 1,1 mio.
kr. af mindreforbrug på midler til indsatser, som ellers ville have tilgået kassen. Det betyder,
at der er et beløb på 1,4 mio. kr., der er egenfinansieret. Nedenfor ses en oversigt over
fordelingen pr. udvalg. Der er vedlagt et bilag, der viser fordelingen på de enkelt
aftaleholdere.
Tabel 4 - Samlet oversigt Covid-19 netto merudgifter udover forsørgelsesudgifter
Kompensation
mio. kr.

fra

Netto-

stat, værn om service- Ikke

merudgifter

ramme og kassen

finansieret Kompensationsgrad

BUU

8,2

7,9

0,3

98%

VPU

8,3

7,6

0,8

91%

EAU (sprogskole)

1,5

1,1

0,4

75%

ØK (IT ekstra licenser)

0,3

0,2

0,0

89%

18,2

16,8

1,4

I alt

En fuld kompensation vil betyde, at de samlede overførsler vil forøges med 1,4 mio. kr., og at
alle aftaleholdere behandles lige.
Forvaltningen har været i dialog med flere kommuner herunder nabokommuner for at høre,
hvordan de håndterer kompensation for Covid-19 merudgifter. De fleste kommuner oplyser,
at deres aftaleenheder selv afholder en del af udgifterne, der er således ikke 100%
kompensation. Ud af de 5 adspurgte kommuner er der kun én kommune, der forventer at
foreslå en 100% kompensation af merudgifterne.
Hovedreglen i den økonomiske politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis udgiften
kan dækkes indenfor udvalget. Men da den manglende kompensation kun udgør 1,4 mio. kr.
og sammenholdt med, at der i forbindelse med overførselssagen lægges knap 14 mio. kr. i
kassen indstilles det i overførselssagen, at de 1,4 mio. kr. dækkes af med en del af midlerne
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der ellers skulle i kassen. Det er dog ikke ensbetydende med, at der vil være en tilsvarende
100% finansiering af eventuelle Covid-19 merudgifter, der afholdes i 2021.
I forhold til Covid-19 udgifter i 2021 er meldingen, at KL og regeringen vil forhandle en
eventuel kompensation i forbindelse med økonomiforhandlingerne til sommer. Som i 2020 vil
en eventuel kompensation blive fordelt efter indbyggertal mellem kommunerne og der kan
derfor ikke forventes en dækning af udgifterne krone for krone.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
I forhold til overførsler mellem årene på driften følger dette principperne i den økonomiske
politik omkring clearings- og koordineringsprincippet for brug af overførsler.
Økonomiske konsekvenser
Reglerne for overførsel og herunder clearingsprincippet sikrer, at der ikke kan ske
overskridelse af servicerammen og øget træk på likviditeten.
Ifølge den økonomiske politik er eksterne projektmidler, undtaget fra clearings/koordinerings-princippet for overførsler. Der er således fuld overførselsadgang og mulighed
for anvendelse af 100% af disse overførsler. For at der ikke skal ske overskridelse af
servicerammen vil puljen til værn om servicerammen kunne anvendes til dækning af de
overførsler, som omhandler eksterne projektmidler. Eksterne projektmidler dækker
eksempelvis

projekt

Run

under

UngNorddjurs

samt

borgernes

betalinger

for

skadedyrsbekæmpelse. Forvaltningen vurderer, at der samlet set forventes forbrug af
overførsler vedr. eksternt finansierede projekter på ca. 2,2 mio. kr. Denne forventning vil
blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger i 2021.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at
1. der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 86,2 mio. kr., jævnfør tabel 1
finansieret af kassen.
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2. der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til dækning af de ikke finansierede Covid19 udgifter. Bevilling finansieres af mindreforbrug med overførselsadgang der ellers
ville blive tilført kassen.
3. 2,2 mio. kr. af den afsatte pulje til værn om servicerammen på økonomiudvalget
reserveres til dækning af forbrug af overførsler vedrørende eksternt finansierede
puljer, hvor der er 100% overførselsadgang, jævnfør den økonomiske politik.
Bilag:
1 Åben Overførsler mellem regnskabsår

15118/21

2 Åben Handleplaner for merforbrug over 2,5%.pdf

37040/21

3 Åben Overførsler 2020 til 2021.pdf

37204/21

4 Åben Covid merudgifter og kompensation pr. aftaleenhed.pdf

39764/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021
00.30.08.Ø00

20/22627

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2020 til 2021 på anlæg.
Overførslerne på driften behandles i en særskilt sag på dette møde.
Oprindeligt blev der i 2020 budgetlagt med anlægsudgifter på 79,6 mio. kr., men der er i løbet
af 2020 givet yderligere bevillinger på anlæg, primært som følge af covid-19 initiativer, hvor
der er fremrykket og igangsat yderligere anlæg for ca. 19 mio. kr., derudover er der givet
yderligere bevilling til brandsikkerhed på pleje og ældreboliger på knap 10 mio. kr. samt
nogle andre anlæg. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgør derfor 114,8 mio. kr.
Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 79,4 mio. kr. Anlægsudgifterne har
således været 35,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter
søges overført til 2021.
På indtægtssiden blev der budgetlagt med 12,9 mio. kr., men der er i 2020 givet yderligere
bevilling som følge af salg af sommerhusgrunde på Klitten i Grenaa, salg af grund i åbyen
mv. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 45,6 mio. kr. og regnskabet
viser, at der har været 40,6 mio. kr. i indtægter i 2020. Anlægsindtægterne har således været
4,9 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges
overført til 2021.
Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2020.
Anlæg

Oprindeligt

Korrigeret

Regnskab

Afvigelse

i Afvigelse

i

budget 2020

budget

2020

forhold

forhold

til

incl.

til

korr. budget

overførsler

oprindeligt
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budget
Udgift
Indtægt

79,6

114,8

79,4

-0,2

-35,4

-12,9

-45,6

-40,6

-27,8

4,9

66,7

69,3

38,8

-27,9

-30,5

Netto
anlægsudgift

Ved opgørelse af overførslerne på anlæg har forvaltningen foretaget en vurdering af om
anlæggene er afsluttede og hvorvidt, der er restbudget, som kan tilgå kassen. På udgiftssiden
søges der overført 30,8 mio. kr. fra 2020 til 2021. På indtægtssiden søges der overført 6,1
mio. kr. i indtægter fra 2020 til 2021.
Kommunalbestyrelsen har i januar behandlet sag om tidlig overførsel af anlæg fra 2020, idet
flere af anlægsprojekterne fra 2020 er igangværende og strækker sig over flere år, og der var
derfor behov for allerede i januar at tage stilling til rådighedsbeløbet i 2021. Det blev besluttet
at overføre anlægsudgifter på 25,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,2 mio. kr.
I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægsudgifter på ca. 5,8 mio. kr.
og anlægsindtægter på ca. 5,9 mio. kr.
Der er vedlagt en oversigt hvor der fremgår hvad der bliver overført på anlæg til 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ved godkendelse af overførsler på anlæg skal målsætningen i den økonomiske politik
overholdes i forhold til, at anlægsbudgettet skal svare til det oprindelige budget, således at
anlægsrammen overholdes.
Økonomiske konsekvenser
Kommunerne er samlet set omfattet af en anlægsramme på udgifterne, jf. økonomiaftalen
mellem KL og regeringen. Norddjurs Kommunes andel af anlægsrammen i 2021 udgør 114,9
mio. kr. og svarer til det oprindelig budget.
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Der er indenfor anlægsbudgettet i 2021 afsat en reservepulje på 25 mio. kr. i udgifter og 20
mio. kr. i indtægter til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år. Samlet set er der behov
for at overføre anlæg for ca. 30,8 mio. kr. i udgifter og ca. 6,0 mio. kr. i indtægter.
Overførslen af anlægsudgifter overstiger den pulje, der er afsat med ca. 5,8 mio. kr., men det
får ikke betydning for overholdelse af anlægsrammen. Det skyldes, at nogle af
anlægsudgifterne ikke indgår i opgørelsen af anlægsrammen. Det er blandt andet udgifter
vedrørende brandsikkerhed i ældreboliger på 4,9 mio. kr. samt kapitalindskud vedrørende
almen boligbyggeri i Auning på 2 mio. kr. Når der tages højde for, at disse to anlæg ikke
regnes med i anlægsrammen, vil der således ikke blive udfordringer med at overholde
målsætningen i den økonomiske politik for anlægsrammen i 2021. De ekstra udgifter til
brandsikkerhed på ældreboliger finansieres via lånoptagelse og hensættelser, som det tidligere
er besluttet.
Reservepuljen på indtægter udgør 20 mio. kr. Der overføres kun indtægter på 6 mio. kr. Det
betyder, at der i 2021 vil være 14 mio. kr. mindre i indtægter, end der er budgetlagt. Det vil
påvirke kassen negativt i 2021.
Såfremt der igangsættes anlægsprojekter udover overførslerne fra 2021, vil det udfordre
overholdelse af anlægsrammen, medmindre der sker en forskydning eller prioritering af
allerede besluttede anlægsprojekter i 2021.
Der er i budgettet for 2021 programsat en lang række anlæg, hvor der dog også kan være en
vis forskydning ind i det efterfølgende år, som det er tilfældet i år. Der vil i
budgetopfølgningerne blive fulgt op på anlægsforbruget i 2021 og overholdelse af
anlægsramme.
På anlægsudgifterne ses der en tendens til, at der hvert år overføres et beløb til det
efterfølgende år, grundet forsinkelser af den ene eller anden årsag. I de seneste tre regnskabsår
2018-2020 har forbruget årligt således ligget ca. 20-30% under det korrigerede budget
svarende til mellem . Hvis man ser på anlægsprojekterne er billedet, at det typisk er flerårige
projekter med flere interessenter, hvor der sker forskydninger på, mens projekter som asfalt,
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bygningsvedligehold, dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år.
Af projekter, hvor der har været større forsinkelser på er projekter som landsbyfornyelse,
vejanlæg, etablering af stier, klima, kystsikring, omfartsvej og områdefornyelse.
Udover anlægsoverførsler søges der i denne sag også om overførsel af bevilling til
kapitalindskud vedrørende byggeri i Åbyen. Norddjurs Kommune skal betale kapitalindskud
til Landsbyggefonden vedr. 1. etape af byggeriet. Det var forventningen at indbetalingen ville
ske i 2020, men det har været forsinket, og regningen er først kommet i 2021. På
kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2020 blev der givet tillægsbevilling under
finansforskydninger i 2020 på 5,067 mio. kr., som så ikke er blevet anvendt. Derfor søges om
en fornyet tillægsbevilling under finansforskydninger i 2021 på 5,067 mio. kr. til
kapitalindskuddet.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at
1) de resterende anlægsoverførsler fra 2020 overføres til 2021.
2) der gives rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. i anlægsudgifter finansieret af kassen.
3) der gives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i anlægsindtægter finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb til anlægsindtægter i reservepuljen til imødegåelse af
anlægsoverførsler fra sidste år.
4) der gives tillægsbevilling på finansforskydninger under økonomiudvalget på 5,067
mio. kr. til kapitalindskud i forbindelse med 1. etape af alment boligbyggeri i Åbyen
finansieret af kassen.
Bilag:
1 Åben Overførsel af anlæg fra 2020.pdf
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Tiltrådt.
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Befolkningsprognose 2021-2025
00.30.04.P10

21/1161

Åben sag

Sagsgang
ØK
Sagsfremstilling
Der udarbejdes hvert år en ny befolkningsprognose der tager udgangspunkt i den faktiske
befolkning og bevægelserne i befolkningen i de foregående år.
Befolkningsprognosen for 2021-2030 er nu udarbejdet. Prognosen vil blive anvendt i
forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget for den kommende budgetperiode 20222025. Prognosen vil i den forbindelse have betydning for den forventede udvikling af
tilskud/udligning samt skatter på indtægtssiden i overslagsårene, og i forhold til udgiftssiden
på børn og ældre, hvor prognosen anvendes til mængdereguleringerne. Det tekniske budget
behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget i august måned.
Økonomiudvalget har den 9. februar 2021 godkendt at befolkningsprognosen for 2021 baseres
på udviklingen i de fire seneste historiske år.
Den nye prognose der er udarbejdet viser, at der vil være et gennemsnitligt fald på ca. 160
borgere årligt, hvor prognosen sidste år forventede et fald på ca. 320 borgere årligt.
Den nye prognose viser følgende udvikling i befolkningstallet i 2021-2025
Antal Borgere
Aldersgruppe

2021

2022

2023

Ændring 2021-2022 Ændring 2021-2025
2024

2025

Antal

%

Antal

%

0-2 år

877

856

882

891

887

-21

-2,4%

10

1,2%

3-5 år

957

944

903

885

868

-13

-1,3%

-89

-9,3%

6-16 år

4.081

4.031

3.933

3.843

3.788

-50

-1,2%

-293

-7,2%

17-25 år

3.629

3.525

3.462

3.446

3.407

-104

-2,9%

-222

-6,1%

26-42 år

6.316

6.299

6.284

6.262

6.289

-17

-0,3%

-27

-0,4%

43-64 år

11.602

11.478

11.342

11.140

10.989

-124

-1,1%

-613

-5,3%

65-79 år

7.221

7.321

7.399

7.459

7.470

100

1,4%

249

3,5%

80+ år

2.260

2.308

2.363

2.472

2.571

48

2,1%

311

13,8%

36.943

36.762

36.568

36.396

36.270

-181

-0,5%

-673

-1,8%

I alt
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Befolkningstallet for 2021 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2021
Helt overordnet kan bemærkes i forhold til den faktiske udvikling i 2020 og i forhold til den
nye prognose:
Faktiske udvikling:
-

Prognosen for 2020 har ramt ret præcist for de fleste aldersgrupper med undtagelse af
aldersgruppen for skolebørn mellem 6-16 år og de unge voksne mellem 26-42 år.
Antallet af skolebørn er ikke faldet så meget som forventet. Der er en forskel på 95
børn. Blandt de 26-42 årige har der været en mindre stigning, hvor der i prognosen var
forventet et fald. Forskellen i den aldersgruppe er på 115 personer.

-

I et år hvor mange lande har haft lukkede grænser grundet Covid-19, har både ind- og
udvandring været lavere end normalt.

-

Primært på grund af et fald i fraflytningen, er en nettofraflytning i tidligere år på 339
vendt til en nettotilflytning på 7 personer i 2020.

-

I 2020 ses en stigning i borgere, der flytter til Norddjurs fra Århus Kommune i forhold
til tidligere år.

Nye prognose:
-

Prognosen for 2021-2030 er mindre negativ end prognosen sidste år. Dette skyldes
primært at befolkningen ikke er faldet så meget i 2020, som i de to foregående år, og
det slår igennem på den fremtidige forventning.

-

Befolkningen falder fortsat, det skyldes en aldrende befolkning, og at der ikke er
fødsler eller tilflyttere nok til at opveje for dette.

-

Norddjurs Kommune har et fødselsunderskud på omkring de 200 borgere årligt.

-

Antallet af børnefamilier falder med ca. 70 familier pr. år. Hovedsageligt pga. af en
aldrende befolkning og i mindre grad pga. fraflytning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Det er besluttet i den økonomiske politik, at i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske
budget indarbejdes mængdeændringer, som godkendes sammen med det tekniske budget.
Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller.
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Økonomiske konsekvenser
Den aktuelle udvikling i befolkningen i 2020 og den forventede udvikling i prognosen vil
blive lagt til grund for beregningen af det tekniske budget både i forhold til indtægtssiden men
også i forhold til mængdereguleringerne på børne- og ældreområderne. Det tekniske budget
og mængdereguleringerne bliver politisk behandlet i august måned i fagudvalg og
økonomiudvalget.
Ændringen i den forventede befolkningsudvikling vil betyde en mindre ændring i budgettet
for 2022, mens det vil få en noget større betydning i det sidste overslagsår.
Ændringen har betydning på tre parametre i budgettet. Det ene er indtægter fra den ordinære
tilskud/udligning og skatter. Pga. et mere moderat fald i befolkningen vil indtægterne ikke
falde så meget som det er indregnet i budgetoverslagsårene på nuværende tidspunkt. Det
andet er tilskud fra kriteriet til faldende befolkning som vil være lavere. I budgetoverslagårene
2022-2024 er der indregnet et tilskud på knap 99 mio. kr. i 2022 stigende til 123 mio. kr. i
2024. Pga. en mere moderat nedgang betyder det, at tilskuddet falder. Det tredje forhold er
udgiftssiden, hvor der mængdereguleres på børn og ældre. Da børnetallet ikke er faldet så
meget i 2020 som forventet, og da prognosen forudser et mere moderat fald i budgetperioden
betyder det, at der vil blive en justering af budgettet. Der vil således være en positiv
mængderegulering for budget 2022-2025 på børnene. I forhold til de ældre vil der være en
mere marginal ændring i nedadgående retning.

Indstilling
Økonomichefen indstiller, at talgrundlaget i befolkningsprognosen drøftes og godkendes som
grundlag for budget 2022-2025.

Bilag:
1 Åben Befolkningsprognose 2021-2030.pdf
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Godkendt.
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Status på strategiske puljer på anlæg og drift på økonomiudvalget
00.30.00.S00

20/22634

Åben sag

Sagsgang
ØK
Sagsfremstilling
I budgettet for 2021-2024 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under
Økonomiudvalget. Midlerne i puljen har til formål at understøtte kommunens deltagelse i
strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred
forstand. Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte
opstå. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien,
projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til
partnerskabsaftaler.
Der er i januar i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for puljerne, og det er samtidig
besluttet, at der skal forelægges en status i april og september, hvor det drøftes, om der er
forslag til strategiske emner, der skal prioriteres fra puljerne.
Efterfølgende har der på et gruppeformandsmøde den 17. marts 2021 været drøftet følgende
politiske spilleregler for puljerne:


Borgmester og kommunaldirektør kontaktes, hvis der er konkrete forslag, der skal
vurderes politisk med henblik på at afklare rammer for den politiske behandling.



Forslag fremsendes i god tid til relevant fagudvalg og belyses af fagforvaltning m.v.



Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg,
økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen

Status på driftspulje til strategiske emner
I budgettet for 2021-2024 blev der på driften afsat 1 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 0,5 mio.
kr. i 2024 til puljen for strategiske emner.
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I 2021 er der foreløbig afholdt 0,025 mio. kr. fra puljen til strategiske initiativer til
annoncering

om

uddannelsesvejledning

i

et

uddannelsestillæg

i

Lokalavisen

og

Adresseavisen.
På denne dagsorden behandles også en ansøgning omkring deltagelse i konkurrencen
”Danmarks vildeste kommune”. Miljø- og teknikudvalget har videresendt sagen til
økonomiudvalget med henvisning til politiske drøftelser om finansiering fra den strategiske
pulje.
Et flertal i miljø- og teknikudvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2 med 1 ½
årsvært, som vil betyde en udgift på 0,375 mio. kr. i 2021 og 0,375 mio. kr. i 2022.
Pulje til strategiske emner på driften
Annoncering

2020

2021

om 0,025

uddannelsesvejledning
I alt afholdt

0,025

I alt tilbage i puljen

0,975 mio. kr.

Evt. udgift til deltagelse i konkurrencen 0,375

1 mio. kr.
0,375

om ”Danmarks vildeste kommune”
Restbeløb

efter

evt.

udgift

til 0,600

0,625

konkurrencen om vildeste kommune
Status strategisk anlægspulje
I budgettet for 2021-2024 blev der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 på anlæg.
I 2021 er der foreløbig anvendt midler fra puljen til to projekter. Der er afholdt 0,415 mio. kr.
til medfinansiering af restaurering og udvikling af kælderen på Gammel Estrup med fokus på
skoletjenesten. Derudover er der afholdt 0,186 mio. kr. til anlægstilskud til Auning
Aktivitetspark, som søgte om et anlægstilskud til etablering af et faldunderlag i miljøvenlig
gummi i forbindelse med opførelsen af 1. etape af aktivitetsparken.
Strategisk anlægspulje
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Udvikling Gammel Estrup

0,415

Auning Aktivitetspark

0,186

I alt afholdt

0,601

I alt tilbage i 2021

1,399 mio. kr.

13-04-2021

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2021-2014 og de udarbejdede retningslinjer for
udmøntningen af de strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Stabschefen indstiller, at det drøftes, om der er strategiske emner, der skal prioriteres fra
puljerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Drøftet.
Den konkrete bevilling i forbindelse med deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste
Kommune” behandles i sag nr. 17.
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Udmøntning af puljer til covid-19 indsatser til rengøring, kompetenceudvikling mv.
83.00.00.G01

21/2186

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2021 fremgår det, at ”[d]er afsættes 2,5 mio.kr. i 2021 til ekstra Covid-19
indsatser. Midlerne anvendes især til initiativer vedrørende rengøring, herunder anskaffelse
af
Ydermere

udstyr,
fremgår

det

kompetenceudvikling
af

udmøntningsplanen

for

budget

m.m.”
2021

vedtaget

af

kommunalbestyrelsen den 15. december 2020, at ”[d]er vil i 1. kvartal 2021 blive fremlagt en
sag til politisk behandling, med forslag om initiativer på både drift og anlæg. Der vil i den
forbindelse blive inddraget de erfaringer, som der allerede er gjort på skoler, institutioner og
plejecentre mv.med brug af ECA-vand.”
Det kan oplyses, at der i budget 2021 er afsat 1,5 mio. kr. på anlæg og 1,0 mio. kr. på driften.
I forhold til anvendelse af midlerne har en bredt forankret gruppe i forvaltningen undersøgt en
række forskellige muligheder for tiltag og investeringer vedrørende covid-19 indsatser. Der er
vedlagt et notat til sagen, der beskriver muligheder og overvejelserne i forbindelse hermed.
På baggrund af de undersøgelser, som forvaltningen har foretaget, anbefales der primært en
anlægsinvestering i ECA-anlæg. Derudover foreslås det, at der indkøbes et mindre antal
gulvvaskemaskiner, ud fra en betragtning om, at det vil kunne frigøre tid, som medarbejderne
kan anvende til øvrig rengøring.
ECA-vand er et bæredygtigt rengørings- og desinfektionsmiddel, der bliver dannet på stedet
via elektrolyse af salt og vand i et ECA-anlæg, hvorved dannes hypoklorsyre. ECA-vand er
ufarligt at arbejde med, har ingen faremærker i sikkerhedsdatabladet og har vist sig effektiv
overfor blandt andet mikroorganismer, skimmel og vira.
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Der er gennemført en test af ECA-vand til rengøring, gulvvask, desinfektion og tøjvask på
forskellige typer af institutioner i Norddjurs kommune: Skole, daginstitution, Aktivitets- og
træningscenter, plejecenter, bo- og aktivitetscenter og busser tilhørende elevbefordringen.
Resultaterne viser en forbedret eller markant forbedret rengørende effekt og desinficerende
effekt i den periode, hvor der er blevet benyttet ECA-vand.
Testrapporter fra Søren Kanne-skolen, Møllehjemmet, Djurslandsskolens busser, Børnehaven
Landsbyen og dagplejen er vedlagt som bilag. Derudover pågår der test af rengøring med
ECA-vand følgende steder, hvor testene endnu ikke er færdiggennemført:


Møllehjemmet – køkken, cafeområde og træningsfaciliteter



Ørum bo- og aktivitetscenter



Posthaven



Plejecenter Farsøhthus.

Der er udarbejdet et notat, der uddyber produktet, de nuværende erfaringer og baggrunden for
anbefalingen. Notatet er vedlagt som bilag.
En investering i ECA-vands anlæg kan desuden ses som en investering, der bidrager til
Norddjurs Kommunes mål om miljømæssig bæredygtighed. ECA-anlæg producerer
rengøringsmiddel lokalt baseret på to råvarer salt og vand. Herved mindskes CO2
udledningen til produktion og transport af konventionelle rengøringsmidler og desuden
nedbrydes ECA-vand over tid til vand og salt, og dermed mindre belastende for miljøet end
konventionelle rengøringsmidler.
Det kan til sammenligning oplyses, at færdigproduceret ECA vand koster ca. 100 til 150 kr.
pr. liter i fem liters dunke. Når først anlægget er indkøbt består omkostningerne til produktion
af ECA vand i vand, salt og strøm samt omkostninger til serviceaftaler.
Forespurgt har institutionerne i Norddjurs Kommune vist en bred interesse for at anvende
ECA-vand til rengøring og for at få installeret et ECA-vands anlæg på den enkelte institution.
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Forvaltningen foreslår, at der indkøbes og installeres ECA-vands anlæg ud fra følgende
prioritering:
1. Et ECA-vandsanlæg til Rådhuset i Grenaa, som der på baggrund af erfaringer på
Søren Kanne Skolen, producerer ECA-vand til rengøring på
rådhuse/administrationsbygninger og biblioteker. Denne model afprøves, da der i
forvejen er hyppig kørsel mellem stederne.
2. Anlæg til institutioner på velfærdsområdet således, at der sikres en ligelig fordeling af
anlæg til institutioner på hhv. Sundheds og omsorgsområdet, Socialområdet samt
Skole- og dagtilbudsområdet. Et bilag med beskrivelse af forslag til prioritering er
vedlagt som bilag.
Der vil i forbindelse med indkøb af anlæg ske en konkret vurdering af behovet på den enkelte
institution – herunder bl.a. institutions størrelse og rengøringsmiddelbehov. Det kan derfor
først i forbindelse med indkøb og implementering fastlægges, hvor mange institutioner, der
kan få installeret et ECA-vandsanlæg for den afsatte pulje.
Forvaltningen skønner, at der for de afsatte midler vil kunne indkøbes ECA-vandsanlæg til ca.
30 institutioner, afhængigt af pris, installationsomkostninger og fordelingen af anlæg samt
type af anlæg.
Det skal bemærkes, at der indlagt i installationen også vil indgå etablering af ventilation,
såfremt det vurderes nødvendigt ved installation af større anlæg.
Indkøb af varer, der beløber sig til mindre end tærskelværdien for EU-udbud, kan foretages på
markedsmæssige vilkår, jf. udbudslovens § 193.
Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en markedsafdækning og på grundlag af denne
indhentes et tilbud på anlæg til produktion af ECA-vand, jf. udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 1.
Der gøres opmærksom på, at der vil være løbende driftsudgifter forbundet med ECA-anlæg i
form af primært serviceaftaler og vedligehold og på sigt eventuel genanskaffelse efter en
årrække. Forvaltningen forslår, at omkostninger til service og ev.t senere udskiftning
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finansieres af institutionerne, idet at udgifterne anslås, at ville kunne finansieres af lavere
udgifter til indkøb af rengørings- og desinfektionsmidler.
Udmøntning af driftsmidler
I forhold til de afsatte driftsmidler på 1,0 mio. kr. foreslår forvaltningen følgende anvendelse:
0,841 mio. kr., som anvendes til:


Generel opkvalificering af medarbejdere i forhold til viden om rengøring og korrekt
brug af rengøringsredskaber, da det har stor betydning for det generelle
rengøringsniveau.



Opkvalificering af medarbejdere i forhold til korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af
ECA-vand. Det kunne eksempel være til frikøb af medarbejder til deltagelse i interne
kurser, eller til finansiering af deltagelse i eksterne kurser.



En pulje på 0,075 mio. kr. i forlængelse af Voksen- og plejeudvalgets beslutning fra
den 2. februar 2021. Her godkendte udvalget anvendelse af midler afsat til
sundhedsforebyggelse til ansættelse af en hygiejnesygeplejerske og udarbejdelse af en
hygiejnestrategi samt etableringen af et hygiejnenetværk bestående af centrale
nøglepersoner i hele organisationen med en særlig viden. Puljen på de 0,075 mio. kr.
anvendes til opstart og etablering af et hygiejnenetværk og udviklingen af en
hygiejnestrategi. Det kunne eksempelvis være til frikøb af medarbejdere til deltagelse i
interne kurser, eller til finansiering af eksterne hygiejnekurser.

Slutteligt forslås det, at de resterende 0,159 mio. kr. anvendes til dækning af børne- og
ungdomsudvalgets allerede afholdte udgifter til husholdnings ECA-anlæg hos Norddjurs
kommunes dagplejere. Dette skal ses i forlængelse af beslutningen i børne- og
ungdomsudvalget den 14. januar 2021, om:
”at der indkøbes ECA husholdningsanlæg til alle de dagplejere, der har et ønske om dette, for
fremadrettet at optimere og lette rengøringsopgaven i det enkelte dagplejehjem.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at udgiften til ECA-anlæg finansieres via den
anlægspulje, der er afsat under økonomiudvalget til ekstra COVID-19 indsatser til især
initiativer vedrørende rengøring.”
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Disse husholdnings ECA-anlæg forslås finansieret af driftsmidler, da dette indkøb sidestilles
med indkøb af mindre rengøringstilbehør.
Såfremt det viser sig, at der ikke er behov for at anvende hele puljen til opkvalificering af
rengøringspersonale, så foreslås det, at et eventuelt resterende beløb anvendes til dækning af
eventuelle merudgifter som følge af covid-19 i 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse borgernes og
medarbejdernes risiko for smitte med COVID-19 i kommunens forskellige institutioner og
tilbud.
Sagen har derudover sammenhæng til temaerne om miljømæssig- og økonomisk
bæredygtighed, der indgår som et af hovedemnerne i budgetaftalen for 2021.
Sagen har ligeledes sammenhæng til hygiejnestrategien, der kommer til at sætte rammerne for
det tværgående arbejde med hygiejne i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Afhænger af beslutningerne der bliver truffet jf. nedenstående indstillinger
Indstilling
Sekretariatschefen for velfærdsområdet og økonomichefen indstiller at:
1. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten
2021 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.
2. At der ved indkøb af anlæg til produktion af ECA-vand gennemføres en markedsafdækning
og på grundlag af denne indhentes et tilbud på anlæg til produktion af ECA-vand, jf.
udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 1.
3.Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med den virksomhed, der afgiver tilbud på
baggrund af markedsafdækningen.
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4. forvaltningen bemyndiges til at anvende 0,841 mio. kr. af de afsatte driftsmidler til
kursusudgifter

og

udgifter

til

frikøb

af

medarbejdere

vedrørende

henholdsvis

rengøringskurser, kurser i anvendelse n af ECA-vand samt på opstart af hygiejneorganisation.
5. at der anvendes på 0,159 mio. kr. de afsatte driftsmidler til dækning af udgifter til allerede
indkøbte ECA-husholdningsanlæg i dagplejen.

Bilag:
1 Åben Notat om afklaring af investeringsmuligheder

49257/21

2 Åben Rapport bæredygtig og miljøvenlig rengøring og desinfektion (Søren 49602/21
Kanne Skolen)
3 Åben Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - Dagplejen

49599/21

4 Åben Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Vaskemaskine)

48926/21

5 Åben Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Børnehave)

48923/21

6 Åben Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Busser)

48920/21

7 Åben Samlet prioriteringsliste - ECA-vandsanlæg

49697/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
Økonomiudvalget bemærker, at det er en bæredygtig måde at øge hygiejnestandarden på.

35

Økonomiudvalget

7.

13-04-2021

Evaluering af Norddjurs Kommunes whistleblowerordning
00.07.00.G00

21/3326

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I december måned 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en whistleblowerpolitik for
Norddjurs Kommune på baggrund af et oplæg fra en nedsat arbejdsgruppe med
repræsentanter fra bl.a. MED-systemet og forvaltningen. Whistleblowerpolitikken er vedlagt.
Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at whistleblowerordningen evalueres efter 1 år, og
på denne baggrund forelægges sagen.
I forlængelse af vedtagelsen af whistleblowerpolitikken for Norddjurs Kommune er der
pågået et arbejde med implementeringen af et digital system til brug for håndtering af
indberetninger. Systemet er implementeret med virkning fra august måned 2020. Systemet gør
det muligt anonymt eller ikke-anonymt at anmelde forhold, der falder indenfor
whistleblowerpolitikken.
Indberetninger til whistleblowerordningen foretages via kommunens hjemmeside, hvor man
også kan finde yderligere information om ordningen.
Ifølge whistleblowerpolitikken behandles indberetninger af et nedsat whistleblowerudvalg
bestående

af

borgerrådgiverfunktionen,

næstformanden

for

hovedudvalget

og

sekretariatschefen for kommunaldirektørens sekretariat.
I tillæg til whistleblowerpolitikken er der udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse for
behandlingen af indberetninger til whistleblowerordningen. Ordningen er administrativt
forankret i kommunaldirektørens sekretariat, der understøtter whistleblowerudvalget i
forbindelse med sagsbehandlingen af de enkelte indberetninger.
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I perioden august måned 2020 til april måned 2021 er der modtaget én indberetning til
ordningen. Indberetningen vedrører forhold omkring elevbefordringen på en kommunal
institution. Whistleblowerudvalget har vurderet, at de beskrevne forhold i indberetningen var
indenfor rammerne af whistleblowerpolitikken, og på denne baggrund er der foretaget en
sagsbehandling af indberetningen, der ikke har givet anledning til yderligere tiltag.
Justitsministeriet har i perioden 24. februar – 24. marts 2021 haft et lovforslag om beskyttelse
af whistleblowere i offentlig høring. Lovforslaget indebærer, at alle kommuner får pligt til at
oprette en intern whistleblowerordning.
Lovforslaget forventes at blive fremsat for Folketinget i april. Loven forventes vedtaget senest
i juni med ikrafttræden den 17. december 2021.
Når lovforslagets er endeligt vedtaget vil kommunalbestyrelsen efterfølgende blive forelagt en
sag om rammerne for den lovpligtige whistleblowerordning.
Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen forelægges en årlig evaluering fra
whistleblowerudvalget, og at evalueringen tilrettelægges således, at evalueringen fremadrettet
fra 2022 forelægges i tidsmæssig sammenhæng med borgerrådgiverens beretning og
databeskyttelsesrådgiverens årsrapport.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Norddjurs Kommunes værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren

indstiller,

at

evalueringen

whistleblowerordning godkendes.
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Bilag:
1 Åben Whistleblowerpolitik

49858/21

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Behandling af handicaprådets tilgængelighedspulje 2021
00.01.00.G01

21/80

Åben sag

Sagsgang
HR, ØK, KB
Sagsfremstilling
Handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med
handicap i Norddjurs Kommune udgør årligt 100.000 kr. I forbindelse med uddeling af puljen
har der været annonceret i den lokale presse og på Norddjurs Kommunes hjemmeside.
Ved fristens udløb den 18. februar 2021 er der indkommet nedenstående ansøgninger til
puljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.
Ansøger

Projekt

Beløb

Grenaa Naturskole

Udbedring af eksisterende stisystem

31.250 kr.

Frivillighuset i Ørsted

Etablering af et Frivillighus

30.000 kr.

Købmandsgruppen Gjerrild

Skydedør

ved

indgangen

til

55.000 kr.

købmandsbutikken i Gjerrild
Sangstrup Forsamlingshus

Handicapvenlig terrasse og stisystem med

17.125 kr.

naturtavler
Djurslandsskolen

En overdækket og delvist

100.000 kr.

vinddækket bålplads til kørestolsbrugere
I alt

233.375 kr.

Økonomiske konsekvenser
Handicaprådets tilgængelighedspulje udgør årligt 100.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet tager stilling til, hvilke af de indsendte ansøgninger,
der skal indstilles til økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.
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Bilag:
1 Åben Ansøgningsskema

til

handicaprådets

tilgængelighedspulje

- 29944/21

Djurslandsskolen
2 Åben Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Sangstrup 29942/21
Forsamlingshus
3 Åben Ansøgningsskema

til

handicaprådets

tilgængelighedspulje

- 29940/21

handicaprådets

tilgængelighedspulje

- 29939/21

Købmandsgruppen Gjerrild
4 Åben Ansøgningsskema

til

Frivillighuset i Ørsted
5 Åben Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Grenaa 29938/21
Naturskole
Beslutning i Handicaprådet den 10-03-2021
Handicaprådet beslutter at indstille, at der ydes støtte via tilgængelighedspuljen til
nedenstående ansøgere med det angivne beløb:
Ansøger

Projekt

Beløb

Grenaa Naturskole

Udbedring af eksisterende stisystem

31.250

Frivillighuset i Ørsted

Etablering af et Frivillighus

30.000

Købmandsgruppen Gjerrild

Skydedør

ved

indgangen

til

21.625

købmandsbutikken i Gjerrild
Sangstrup Forsamlingshus

Handicapvenlig terrasse og stisystem med

17.125

naturtavler
I alt

100.000

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Proces for revidering af Norddjurs Kommunes restaurationsplan
22.01.00.P00

21/3529

Åben sag

Sagsgang
BEV, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det følger af restaurationsplanen for Norddjurs Kommune, at planen skal revideres mindst 1
gang i hver valgperiode. Planen er sidst revideret i 2017, og på denne baggrund forelægges
sagen.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til proces med udgangspunkt i tidligere
praksis for revidering af restaurationsplanen;


Godkendelse af proces for revidering af restaurationsplanen vil blive behandlet på
bevillingsnævnets og økonomiudvalgets møder den 13. april 2021 og
kommunalbestyrelsens møde den 20. april 2021.



Foreløbig godkendelse af den reviderede restaurationsplan vil blive behandlet på
bevillings-nævnets og økonomiudvalgets møder den 11. maj 2021 og
kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021. På møderne forelægges den
reviderede plan på baggrund af en intern høring og høring af Østjyllands Politi. Den
reviderede plan sendes herefter i offentlig høring i perioden 19. maj – 2. juni 2021.



Endelig godkendelse af restaurationsplanen vil ske på bevillingsnævnets og økonomiudvalgets møder den 15. juni 2021 og kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021.

Den gældende restaurationsplan er vedlagt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes restaurationsplan.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Stabschefen indstiller, at forslaget til proces for revidering af restaurationsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Restaurationsplan for Norddjurs Kommune
Beslutning i Bevillingsnævnet den 13-04-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Tilslutning til KL Play
83.07.00.G01

21/3345

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
KL har tilbudt samtlige kommuner en gratis prøve periode på ”KL Play: Sundhed og Social”.
Prøveperioden for Norddjurs Kommune løber fra midten af marts til midten af april og
kommunalbestyrelsens medlemmer har haft adgang til platformen siden den 18. marts 2021,
hvor der er udsendt mail med link og password m.v.
Denne sag forelægges for økonomiudvalget og kommunalbetyrelsen til behandling af
hvorvidt Norddjurs Kommune skal tilmelde sig en abonnementsordning efter udløb af
prøveperioden. Abonnementsordningen løber for et år af gangen.
KL Play er en platform, som KL leverer, hvor alle medarbejdere og politikere i kommunen
kan se programmer om aktuelle emner indenfor social- og sundhedsområdet. Programmerne
kan enten ses live eller forskudt, når det passer. Med prøveperioden er der adgang til
udsendelser fra februar.
Sendefladen består af flere programmer om måneden, fx webinarer og liveevents, som tager
afsæt i aktuelle tendenser og udfordringer på sundheds- og socialområdet. Hensigten er at
mangfoldiggøre ny viden hurtigt og direkte til kommunerne. Det kan både være konkrete
faglige emner eller mere strategiske emner.
Der er programmer målrettet alle målgrupper i kommunerne – politikere, ledere og
medarbejdere. Nogle programmer henvender sig mere målrettet bestemte grupper end andre.
Programmerne er fordelt på forskellige formater.
Inden udløb af abonnementet vil der ske en evaluering af hvorvidt ordningen skal fortsætte.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
KL har tilbudt Norddjurs Kommune en gratis prøveperiode på platformen ”KL Play: Sundhed
og Social”. Såfremt Norddjurs Kommune tilmelder sig en abonnementsordning efter
prøveperiodens udløb, skal der betales én årlig pris afhængigt af antallet af indbyggere i
kommunen. For Norddjurs Kommune betyder det, at prisen vil være 40.000 kr. årligt.
Tilmeldingen gælder et fortløbende år fra det tidspunkt, hvor der meddeles, at kommunen
ønsker at tegne et abonnement.
Det er forvaltningens vurdering at udgiften vil kunne afholdes under stabens budget til den
politiske organisation.
Indstilling
Stabschefen indstiller, at der oprettes abonnement på ”KL Play: Sundhed og Social” for et år
gældende fra 1. maj 2021 til 1. maj 2022. Udgiften finansieres af det eksisterende budget
under staben.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Frigivelse af anlægsmidler til Signaturprojekt
00.30.14.P00

21/1

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I denne sag søges om anlægsbevilling til indtægterne fra projektstøtte til Signaturprojekt i
2021 på 1,5 mio. kr. Den resterende del af projektstøtten udbetales i 2022 i forbindelse med
regnskabsaflæggelse for projektet.
Norddjurs kommune fik i december 2019 tilsagn om støtte fra Digitaliseringsstyrelsen til
Signaturprojekt. Projektets formål er at etablere en digital løsning baseret på kunstig
intelligens til optimering af post- og journaliseringsprocesser. De forventede gevinster ved
løsningen er, at post og mails fra borgere og virksomheder videreekspederes og journaliseres
hurtigere, hvilket betyder kortere gennemløbstid og sagsbehandlingstid. For kommunerne vil
løsningen endvidere kunne føre til ressourcebesparelser i post- og journalfunktioner.
Projektet vil i løbet af 2020 og 2021 etablere en løsning til sortering af mails og henvendelse,
som i første omgang kan ibrugtages af de øvrige kommuner, der indgår i projektet. På sigt vil
løsningen blive stillet til rådighed for alle kommuner.
Det samlede finansieringsbehov til Signaturprojektet udgør 1,9 mio. kr. Projektet har fået
tilsagn om 100% projektstøtte på 1,9 mio. kr. fra Investeringsfonden for nye teknologier og
velfærdsløsninger under Digitaliseringsstyrelsen. Projektet blev iværksat primo 2020 og
ventes færdiggjort i 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er ingen væsentlige sammenhænge til andre politikker/strategier og fagområder.
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Økonomiske konsekvenser
Signaturprojektet er 100% finansieret af Investeringsfonden for nye teknologier og
velfærdsløsninger under Digitaliseringsstyrelsen. Projektet har været forsinket, hvorfor en del
af indtægterne fra projektstøtten først kommer i 2022. Af den samlede projektstøtte på 1,9
mio. kr. ventes 1,5 mio. kr. at komme i 2021. De resterende 0,4 mio. kr. i indtægt kommer
først i 2022 i forbindelse med regnskabsaflæggelse for projektet.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling til Signaturprojekt på 1,5 mio. kr. i indtægter i 2021.
Indtægten finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2021.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Frigivelse af anlægsmidler til IT til administrationen, herunder KOMBIT i 2021
00.30.14.P00

21/1

Åben sag

Sagsgang
ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2021 til IT til
administrationen, herunder KOMBIT-projekter. Der søges i denne sag om frigivelse af
anlægsmidlerne.
IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter er en anlægspulje, der overordnet
bidrager til at sikre, at der forsat investeres i tilpasning i kommunens IT-systemer, så
kommunen kontinuerligt lever op til de krav, der stilles. Det gælder både i forhold til
implementering af monopolbruds-systemerne og EU-persondataforordningen, men også i
forhold til at have systemer, der er fremtidssikrede og lever op til Den Fælleskommunale
Rammearkitektur.
Der arbejdes ud fra den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan samt regeringens
sammenhængsreform, som tilsammen indeholder en række digitaliseringsinitiativer, der skal
implementeres i kommunerne. Der vil også i 2021 komme tiltag i forhold til at udvide
borgernes adgang til egne data. Dette vil kræve tilpasning af en række af kommunens ITsystemer.
I 2021 vil Norddjurs Kommune desuden fortsætte med implementering af KOMBIT’s
udbudsplan for monopolområdet. Planen skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på
diverse IT-løsninger. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der
skaber IT-sammenhæng, i form af den fælleskommunale rammearkitektur.
I 2021 vil arbejdet med at udvikle og effektivisere organisationens processer og arbejdsgange
fortsætte, således det kan medvirke til at indhente de forventede besparelser. Det drejer sig om
opgaver vedrørende Borgerblikket, KY (udbetalingssystem), understøttelse af den
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fælleskommunale digitaliseringsstrategi og sammenhængsreformen samt fortsat tilpasning og
automatisering af IT-systemer og arbejdsprocesser.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til kravene i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, den
fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan samt regeringens sammenhængsreform.
Økonomiske konsekvenser
Der er på investeringsoversigten 2021-2024 afsat 2,0 mio. kr. i 2021 til IT til
administrationen, herunder KOMBIT-projekter. Der søges i denne sag om frigivelse af
anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
på 2,0 mio. kr.
Indstilling
Chefen for Borgerservice, IT og digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0
mio. kr. til IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter i 2021, finansieret af det til
formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på investeringsoversigten 2021-2024.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune
00.01.10.A00

20/19585

Åben sag

Sagsgang
VPU/EAU/BUU, høring, VPU/EAU/BUU/, VPU, ØK, KB, EAU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019-2022 og efterfølgende rapporten ”Færre og
mere homogene forvaltninger” fra Zacho Advice, som blev behandlet den 23. april 2019, har
kommunalbestyrelsen besluttet af indføre en helhedsorienteret indsats for borgere med
komplekse og sammensatte problemstillinger.
På side 10 i ”Budgetaftale 2019-2022” uddybes den politiske beslutning om helhedsorienteret
indsats: ”På arbejdsmarkedsområdet er aftalepartierne enige om, at sammenhængen til det
sociale område skal sikres, således at borgere med komplekse og sammensatte
problemstillinger fremover får deres indsats samlet ét sted med én plan og én gennemgående
kontaktperson. Økonomiudvalget fremlægger forslag på baggrund af oplæg fra erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og plejeudvalget, der sikrer omorganisering af
forvaltningsorganiseringen, der understøtter en helhedsorienteret sagsgang i ungeindsatsen.
Forslagene skal udarbejdes under tidsmæssig hensyn til de øvrige tilpasninger, der skal
gennemføres som følge af budgetaftalen.”
I notatet ”Færre og mere homogene forvaltninger” fra Zacho Advice uddybes
budgetbeslutningen: ”For at sikre en mere overskuelig og sammenhængende indsats for
borgere med behov for en rehabiliterende indsats anbefales det, at disse får deres samlede
mængde af problemstillinger forankret i ungeindsatsen, hvis de er mellem 15 og 30 år.
Ændringerne medfører, at dele af myndigheds- og visitationsenheden, STU og Forebyggelse
og Tidlig Indsats (FTI) flyttes fra socialområdet til afdelingen.”
Ligeledes fremgår det af notatet, at: ”For at sikre en mere overskuelig og sammenhængende
indsats for borgere med behov for en rehabiliterende indsats anbefales det, at disse får deres
samlede mængde af problemstillinger forankret i arbejdsmarkedsafdelingen, hvis de er over
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30 år. Ændringerne medfører at dele af myndigheds- og visitationsenheden flyttes fra
socialområdet til afdelingen.”
Ny lovgivning
De politiske beslutninger er i fin overensstemmelse med regeringens igangværende arbejde
med udformningen af en ny ”hovedlov” (Lov om helhedsorienteret indsats), der forventes at
træde i kraft fra og med 2023. Målgruppen for hovedloven er voksne borgere – dvs. borgere
over 25 år – med komplekse problemer.
Formålet med hovedloven er at forpligte kommunerne til at give disse borgere en
sammenhængende udredning, visitation, afgørelse og opfølgning i forhold til indsatser, hvor
der er behov for en tæt koordination mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet. Der er
tale om et tilbud om en samlet plan, som borgerne ikke er forpligtet til at modtage, men som
kommunerne skal kunne tilbyde.
Selv om den nye hovedlov kun omfatter voksne borgere, så er der imidlertid en række
elementer og intentioner i lovgivningen, som det giver god mening at tage udgangspunkt i,
når man også ønsker at skabe et helhedsorienteret og tværgående tilbud til unge i
aldersgruppen 18-25 år og i visse tilfælde også til unge i alderen 15-17 år.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at Social- og Indenrigsministeriet parallelt hermed – jfr.
regeringens lovprogram for 2020/21 – også er på vej med en ændring af Lov om social
service. Lovændringen skal sikre, at overgangen til voksenlivet for unge med ”betydeligt og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse” via en helhedsorienteret og tværgående dialog med den enkelte unge og dennes
forældre forberedes i god tid, inden den unge fylder 18 år.
Tidligere politisk behandling
Med udgangspunkt i de politiske beslutninger om budgettet for 2019-2022 og Zachorapporten er en sag om ”Implementering af helhedsorienteret indsats” tidligere blevet
behandlet på følgende udvalgsmøder:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 30. oktober 2019
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Børne- og ungdomsudvalgsmøde den 31. oktober 2019



Voksen- og plejeudvalgsmøde den 5. november 2019.

I sagen indgik et forslag til, hvordan opgaver og målgrupper fremover kan fordeles mellem,
dels

de

tre

ovennævnte

fagudvalg,

og

dels

mellem

Ungeindsatsen

og

UU,

arbejdsmarkedsafdelingen og socialområdet. Det fremgik heraf, at der som udgangspunkt blev
lagt op til, at borgere under 30 år hører til hos Ungeindsatsen og UU, mens borgere på 30 år
og derover hører til i arbejdsmarkedsafdelingen, hvis de ikke modtager førtidspension.
Forud for den politiske behandling havde forslaget været sendt til drøftelse i de berørte
lokaludvalg samt til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet.
Som grundlag for den politiske behandling af sagen blev det indstillet, at:
1. forslaget til helhedsorienteret indsats drøftes indledningsvist.
2. på baggrund af høringssvarene tilbagesendes sagen til fornyet behandling i
administrationen med henblik på:
a. stillingtagen til de indkomne høringssvar.
b. udarbejdelse af fornyet forslag til opstartstidspunkt, der giver fornøden tid til
overdragelse af medarbejdere, herunder varslingsfrister.
c. yderligere høring af de berørte parter.
I forbindelse med behandlingen af sagen traf erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget følgende
beslutning:
Ad 1. Drøftet.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at den politiske beslutning fastholdes med
fokus på, at sociale hensyn og kompetencer ikke går tabt.
Ad 2. Godkendt.
I modsætning hertil blev der på både børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og
plejeudvalgets møder givet udtryk for en række ønsker til en justering af det fremlagte forslag
til en helhedsorienteret indsats.
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Børne- og ungdomsudvalget traf således følgende beslutning:
Ad 1. Børne- og ungdomsudvalget drøftede forslaget til helhedsorienteret indsats.
Ad 2. Godkendt med den bemærkning, at børne- og ungdomsudvalget ønsker, at det indgår i
det

videre

arbejde,

om

aldersgrænsen

for

et

skifte

fra

socialområdet

til

arbejdsmarkedsområdet i stedet bør være ved det 18. år. Dette samtidig med, at der i det
videre arbejde sættes fokus på en øget koordinering og sammenhæng i sagsbehandlingen.”
Tilsvarende besluttede voksen- og plejeudvalget følgende:
Ad 1. Voksen- og plejeudvalget drøftede forslaget til helhedsorienteret indsats.
Ad 2. Godkendt med den bemærkning, at voksen- og plejeudvalget ønsker, at der arbejdes
videre med en model, hvor udsatte borgere, som ikke umiddelbart har mulighed for at komme
i beskæftigelse eller uddannelse, forbliver på socialområdet. Dette kan være særligt udsatte
borgere, som f.eks. hjemløse og borgere med misbrugsproblemer, alvorlige psykiske
sygdomme eller vidtgående handicap. Dette samtidig med, at der i det videre arbejde sættes
fokus på en øget koordinering og sammenhæng i indsatsen for disse borgere.”
Opgave- og målgruppefordeling
Med udgangspunkt i protokolleringerne fra henholdsvis børne- og ungdomsudvalget og
voksen- og plejeudvalget har forvaltningen udarbejdet et forslag til en justeret fordeling af
opgaver og målgrupper i forbindelse med tilrettelæggelsen af en mere helhedsorienteret og
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune.
Både det oprindelige fordelingsforslag, der blev behandlet i den tidligere sag om
”Implementering af helhedsorienteret indsats” (i det følgende benævnt forslag 1) og det nye
forslag til en justeret opgave- og målgruppefordeling (forslag 2) er beskrevet i to notater, der
er vedlagt som bilag.
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Desuden er der udarbejdet et oversigtsnotat, hvoraf det fremgår hvilke forskelle, der er
mellem de to forslag. I notatet er det markeret hvilke justeringer, der er indarbejdet i forslag 2
set i forhold til det oprindelige forslag 1. Notatet er vedlagt som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at der både i forslag 1 og forslag 2 skal overflyttes et
betydeligt

antal

borgere

fra

socialområdet

til

Ungeindsatsen

og

UU

og

til

arbejdsmarkedsafdelingen.
Det er skal i den forbindelse bemærkes, at der i forbindelse med behandlingen af sagen om
”Implementering af helhedsorienteret indsats” (model 1) blev foretaget en omfattende
sagsgennemgang og -tælling i juni 2019, hvoraf det bl.a. fremgik, at 265 ud af 359 unge i
gruppen af 15-29 årige skulle flyttes fra socialområdet til Ungeenheden og UU. Desuden blev
det skønnet, at 45 ud af 106 socialt udsatte på 30 år og derover skulle flyttes fra socialområdet
til arbejdsmarkedsafdelingen. Dette tal kan således være større. Samlet set er det
forvaltningens vurdering, at det justerede forslag 2 ikke vil medføre en væsentlig forskydning
i denne fordeling.
Forslag til tilrettelæggelse af en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats
På baggrund af børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets protokolleringer er
der desuden – som supplement til den justerede opgave- og målgruppebeskrivelse –
udarbejdet to forslag til, hvordan et styrket samarbejde på tværs af Norddjurs Kommunes
beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhed og omsorgsindsatser kan tilrettelægges.
Formålet med de to forslag er at sikre, at der også er et tydeligt uddannelses- eller
beskæftigelsesperspektiv i de planer og indsatser, der udarbejdes for de borgere, der aktuelt
har meget vanskeligt ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller få og fastholde et
arbejde.
Den primære målgruppe for det tværgående samarbejde er således, dels de mest udsatte unge i
aldersgruppen 18-29 år, og dels voksne borgere på 30 år og derover med meget komplekse og
sammensatte problemer, jfr. den ovennævnte kommende hovedlov.
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Dvs. at målgruppen primært vil bestå af et mindre antal borgere, som – jfr. den foreslåede
opgave- og målgruppefordeling – i deres aktuelle livssituation fortsat vil have deres sag
forankret på socialområdet. Hertil kommer, at målgruppen yderligere vil være afgrænset til at
bestå af de borgere, hvor det samtidig også er meningsfuldt at fastholde et fremtidigt
uddannelses- eller beskæftigelsesperspektiv.
I de to forslag lægges der op til, at der etableres et fælles tværgående koordinations- og
visitationsudvalg, der udarbejder individuelle og sammenhængende indsatsplaner og udpeger
en fast sagsbehandler, som kan fungere som én indgang for den enkelte unge eller voksne
borger.
Forslagene er beskrevet i to notater, der er vedlagt som bilag.
Det skal bemærkes, at de to forslag ikke skal ses som et udtryk for, at der på nuværende
tidspunkt ikke er et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem de forskellige områder og
afdelinger i Norddjurs Kommune. Men forslagene lægger op til, at der etableres et mere
formaliseret og forpligtende samarbejde, der kan bidrage til yderligere at styrke den
tværfaglige sagsbehandling og indsats.
Flytning af medarbejdere
I forbindelse med udarbejdelsen af den tidligere sag om ”Implementering af helhedsorienteret
indsats” blev det vurderet, at den ændrede fordeling af opgaver og målgrupper ville medføre:


at der skal overflyttes sagsbehandlere svarende til fem årsværk fra Socialområdet til
Ungeindsatsen og UU.



at bostøttemedarbejdere svarende til seks årsværk skal overflyttes fra FTI
(Forebyggelse og Tidlig Indsats) til Ungeindsatsen og UU.



at der skal overflyttes en sagsbehandler (ressourcer svarende til ét årsværk) fra
Socialområdet til Arbejdsmarkedsafdelingen.



at der skal overflyttes et budget til bostøttemedarbejdere svarende til to årsværk fra
Socialområdet til Arbejdsmarkedsafdelingen.
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Det er forvaltningens vurdering, at der – uanset forslaget til de ovenstående justeringer af
opgave- og målgruppefordelingen – fortsat skal overflyttes et væsentligt antal medarbejdere
fra Socialområdet til henholdsvis Ungeindsatsen og UU og Arbejdsmarkedsafdelingen.
Det skal bemærkes, at den hidtidige vurdering er baseret på en sagstælling fra juni 2019.
Efterfølgende kan der være sket mindre ændringer i sagsantallet, sagstyngden og
sagsfordelingen, ligesom der er sket ændringer i antallet af medarbejdere, der er til rådighed
til løsning af opgaverne.
En præcis oversigt over medarbejderoverflytningerne, der er baseret på en opdateret
sagstælling og den aktuelle personalenormering, vil derfor blive udarbejdet, når der foreligger
en endelig politisk beslutning om, hvordan den helhedsorienterede og tværgående
sagsbehandling og indsats skal tilrettelægges.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget til en justering af opgave- og målgruppefordelingen i forbindelse med
tilrettelæggelsen af en mere helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats vil
medføre, at der skal foretages budgetomplaceringer, dels mellem fagudvalgene, og dels
mellem de forskellige områder og afdelinger i Norddjurs Kommune.
Det skal imidlertid bemærkes, at budgetomplaceringerne vil være budgetneutrale, idet der
samlet set ikke lægges op til en udvidelse af den totale budgetramme.
En samlet oversigt over budgetomplaceringerne vil blive udarbejdet, når der foreligger en
endelig

politisk

beslutning

om,

hvordan

den

helhedsorienterede

og

tværgående

sagsbehandling og indsats skal tilrettelægges.
Det videre forløb
Sagen skal sendes til høring i de berørte MED-udvalg, ungdomsudvalget, handicaprådet og
ældrerådet. Høringsperioden løber frem til den 6. januar 2021.
Den endelige politisk behandling af sagen vil finde sted på følgende møder:
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2021



Børne- og ungdomsudvalget den 28. januar 2021



Voksen- og plejeudvalget den 2. februar 2021



Økonomiudvalget den 9. februar 2021



Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021.

13-04-2021

Efterfølgende vil selve opstartstidspunktet for den valgte model blive fastlagt under
hensyntagen til, at der gives den fornødne tid til den administrative implementeringsproces –
herunder overdragelsen af medarbejdere fra socialområdet til Ungeenheden og UU og til
arbejdsmarkedsafdelingen.
Når det konkrete implementeringsarbejde er afsluttet , vil der blive udarbejdet et statusnotat
om opstarten af den helhedsorienterede og tværgående sagsbehandling og indsats. Heri vil der
blive redegjort for det præcise antal unge og voksne borgere, der flyttes fra socialområdet til
Ungeenheden og UU og til arbejdsmarkedsafdelingen. Desuden redegøres der for hvilke
konkrete medarbejderoverflytninger og budgetomplaceringer, der skal foretages. Denne sag
sættes til politisk behandling i april 2021.
Det foreslås desuden, at der foretages en evaluering af tilrettelæggelsen af den
helhedsorienterede og tværgående sagsbehandling og indsats, der skal politisk behandles
medio 2022. Dvs. når den nye organisering har fungeret i et år.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren og velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forvaltningens forslag 1 og forslag 2 til en konkret fordeling af opgaver og målgrupper
i forbindelse med tilrettelæggelsen af en mere helhedsorienteret og tværgående
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune sendes til høring i de berørte MEDudvalg, ungdomsudvalget, handicaprådet og ældrerådet.
2. de to forslag til, hvordan et helhedsorienteret og tværgående samarbejde konkret kan
tilrettelægges for, dels de mest udsatte unge i aldersgruppen 18-29 år, og dels voksne
borgere på 30 år og derover med komplekse problemer, sendes til høring i de berørte
MED-udvalg, ungdomsudvalget, handicaprådet og ældrerådet.
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3. tvivls- og uddybningsspørgsmål, der fremkommer i løbet af høringsperioden, søges
afklaret inden sagen på ny fremlægges til endelig politiske behandling.
4. der foretages en evaluering af tilrettelæggelsen af den helhedsorienterede og
tværgående sagsbehandling og indsats, der skal politisk behandles medio 2022.
Bilag:
1

Åben

Helhedsorienteret indsats - forslag 1 - oprindeligt forslag til 158852/20
fordeling af opgaver og målgrupper

2

Åben

Helhedsorienteret indsats - forslag 2 - justeret forslag til fordeling af 159725/20
opgaver og målgrupper

3

Åben

Helhedsorienteret indsats - forskel mellem forslag 1 og forslag 2

159727/20

4

Åben

Helhedsorienteret og tværgående ungeindsats i Norddjurs Kommune 158860/20

5

Åben

Helhedsorienteret og tværgående indsats for voksne borgere med 159962/20
komplekse problemer

6

Åben

Høringssvar fra handicaprådet - Helhedsorienteret og tværgående 183874/20
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune

7

Åben

Høringssvar fra ældrerådet - Helhedsorienteret og tværgående 184430/20
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune

8

Åben

Høringssvar fra ungdomsrådet - Helhedsorienteret og tværgående 2755/21
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune

9

Åben

Høringssvar fra område-MED på socialområdet - Helhedsorienteret 2174/21
og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune

10 Åben

Høringssvar

fra

områdeudvalget

for

administrationen

- 184839/20

Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune
11 Åben

Høringssvar fra LMU Visitationsafdelingen - Helhedsorienteret og 2175/21
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune

12 Åben

Høringssvar fra Lokaludvalget i Arbejdsmarkedsafdelingen - 2178/21
Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune

13 Åben

Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og 2180/21
Sundhedsplejen - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling
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og indsats i Norddjurs Kommune
14 Åben

Høringssvar

fra

Ungeindsatsen

Uddannelsesvejledning

-

og

Ungdommens 2171/21

Helhedsorienteret

og

tværgående

sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune
15 Åben

Høringssvar

fra

administrationen

på

socialområdet

- 2173/21

Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune
16 Åben

Høringssvar fra Lokal-MED-udvalget i Socialpsykiatri Norddjurs - 2751/21
Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune

17 Åben

Høringssvar

fra

MED-Ørum

Bo-og

Aktivitetscenter

- 5287/21

Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune
18 Åben

Helhedsorienteret sagsbehandling og indsats - besvarelse af 44612/21
spørgsmål

19 Åben

Helhedsorienteret

tværgående

sagsbehandling

og

indsats

- 44615/21

spørgsmål fremkommet i høringsperioden
20 Åben

Eksempel på kompliceret sagsforløb - EAU 27.01.21

15217/21

21 Lukket
22 Åben

Model 3 - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og 44617/21
indsats - 17. marts 2021

23 Åben

Bilag til model 3 - 17. marts 2021

44624/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-11-2020
Ad 1.
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at der med forslag 2 sikres en hensigtsmæssig balance
mellem, at de mest udsatte borgere, der i deres aktuelle livssituation har meget vanskeligt ved
at påbegynde en uddannelse eller få og fastholde et arbejde, kan forblive på socialområdet,
samtidig med at der også for denne gruppe fastholdes et tydeligt fremtidigt beskæftigelseseller uddannelsesperspektiv.
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Ad 2.
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at udvalget finder det positivt, at der skabes et forum,
hvor der er mulighed for at udforme mere tværgående og sammenhængende planer for de
mest udsatte borgere, og at de får mulighed for at få en fast sagsbehandler, der kan fungere
som én indgang til den kommunale organisation.
Ad. 3.
Godkendt.
Ad 4.
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 19. november 2020
Som det fremgår af den ovenstående sagsfremstilling, så har det været forvaltningens
vurdering, at der både i det oprindelige forslag 1 og i det justerede forslag 2 skal overflyttes et
betydeligt antal borgere fra socialområdet til henholdsvis til Ungeindsatsen/UU og
arbejdsmarkedsafdelingen.
Efterfølgende har visitationsafdelingen på socialområdet nu fået afsluttet en fornyet
sagsgennemgang og sagsoptælling med henblik på at kunne vurdere, hvor store forskydninger
forslag 2 vil medføre i forhold til forslag 1, når man skal se på, hvor mange sager der skal
flyttes fra socialområdet til henholdsvis Ungeafdelingen/UU og arbejdsmarkedsafdelingen.
Ud fra kriterierne i forslag 2, så vil der være 220 ud af 339 unge i alderen 15-29 år, der skal
flyttes fra socialområdet til Ungeenheden og UU. 119 unge forbliver på socialområdet. I
forbindelse med den gamle optælling fra sidste år til forslag 1 var der tale om 265 ud af 359
unge, der skal flyttes til Ungeenheden og UU, mens 94 forbliver på socialområdet.
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Tallene forstyrres lidt af, at der har været en nedgang på 20 sager i forhold til sidste år. Men
hvis man forholdsmæssigt omregner tallene fra sidste års forslag 1-optælling, så var der
dengang tale om, at 250 unge skulle flyttes, mens 89 skulle forblive på socialområdet.
Så reelt er der tale om en forskydning, som medfører, at der i stedet for at overflytte 250 unge
med forslag 1, så flyttes der nu 220 med forslag 2. Tilsvarende så er det nu 119 unge mod
tidligere 89, der forbliver på socialområdet.
Forskydningen fra forslag 1 til forslag 2 er således i størrelsesordenen 30 unge og dermed i fin
overensstemmelse med forvaltningens hidtidige vurdering.
For borgere på 30 år og derover er fordelingen som forventet stort set uændret. Mens det i den
tidligere optælling var 45 ud af 106 borgere, der skulle flyttes fra socialområdet til
arbejdsmarkedsafdelingen, så er det nu 50 borgere ud af 114. Tilsvarende er det så nu 64
borgere mod tidligere 61, der forbliver på socialområdet.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 25-11-2020
Ad. 1 Godkendt.
Ad. 2 Godkendt.
Ad. 3 Godkendt.
Ad. 4 Tiltrådt.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget sender sagen i høring med henvisning til udvalgets
tidligere beslutning af 30. oktober 2019 ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at den
politiske beslutning fastholdes med fokus på, at sociale hensyn og kompetencer ikke går
tabt.”. Udvalget afventer høringssvar inden endelig stillingtagen.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 26-11-2020
Ad. 1
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Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at der med forslag 2 sikres en hensigtsmæssig balance
mellem, at de mest udsatte borgere, der i deres aktuelle livssituation har meget vanskeligt ved
at påbegynde en uddannelse eller få og fastholde et arbejde, kan forblive på socialområdet
samtidig med at der også for denne gruppe fastholdes et tydeligt fremtidigt beskæftigelseseller uddannelsesperspektiv.
Samtidigt bemærker børne- og ungdomsudvalget, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at
aldersgrænsen for skiftet mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet først er ved det
18. år.
Ad. 2
Godkendt.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget finder det positivt, at der skabes et forum,
hvor der er mulighed for at udforme mere tværgående og sammenhængende planer for de
mest udsatte borgere, og at de får mulighed for at få en fast sagsbehandler, der kan fungere
som én indgang til den kommunale organisation.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker samtidig belyst, hvordan overgangene bedst sikres for
unge fra folkeskole/specialskole til STU og videre ind i voksenlivet.
Ad. 3
Godkendt.
Ad. 4
Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Sagen har i perioden fra medio november 2020 til den 6. januar 2021 været sendt til høring i
berørte MED-udvalg, ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet.
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De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.
I nogle af de indkomne høringssvar er der stillet en række afklarende spørgsmål. En oversigt
over disse spørgsmål er vedlagt som bilag. Spørgsmålene er søgt besvaret i et notat, der
ligeledes er vedlagt som bilag.
I forhold til den videre politiske behandling af sagen skal det bemærkes, at voksen- og
plejeudvalget, erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget på deres
møder i november 2020 alle har tiltrådt en indstilling om, ”at der foretages en evaluering af
tilrettelæggelsen af den helhedsorienterede og tværgående sagsbehandling og indsats, der
skal politisk behandles medio 2022”.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren og velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. der tages politisk stilling til forvaltningens forslag 1 og forslag 2 til en konkret
fordeling af opgaver og målgrupper i forbindelse med tilrettelæggelsen af en mere
helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune.
2. der tages politisk stilling til de to forslag til, hvordan et helhedsorienteret og
tværgående samarbejde konkret kan tilrettelægges for, dels de mest udsatte unge i
aldersgruppen 18-29 år, og dels voksne borgere på 30 år og derover med komplekse
problemer.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-01-2021
Ad. 1
Voksen- og plejeudvalget indstiller forslag 2.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at der med forslag 2 sikres den mest hensigtsmæssige og
sociale balance mellem, at de mest udsatte borgere, der i deres aktuelle livssituation har meget
vanskeligt ved at påbegynde en uddannelse eller få og fastholde et arbejde, kan forblive på
socialområdet, samtidig med at der også for denne gruppe fastholdes et tydeligt fremtidigt
beskæftigelses- eller uddannelsesperspektiv.
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Der kan f.eks. være tale om borgere, som har alvorlige og behandlingskrævende psykiske
vanskeligheder, har vidtgående fysiske handicap og kroniske lidelser, er hjemløse og har
ophold på forsorgshjem eller har omfattende misbrugsproblemer.
Voksen- og plejeudvalget finder det ligeledes væsentligt, at beslutningen om hvilke borgere,
der skal flyttes væk fra socialområdet og hvilke borger, der skal forblive på området, træffes
ud fra en individuel faglig beslutning.
Ad. 2
Voksen- og plejeudvalget indstiller, at de to forslag til, hvordan et helhedsorienteret og
tværgående samarbejde konkret kan tilrettelægges, godkendes.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at udvalget finder det positivt, at der med forslagene kan
skabes et forum, hvor der er mulighed for at udforme mere tværgående og sammenhængende
planer for de mest udsatte borgere, og at de får mulighed for at få en fast sagsbehandler, der
kan fungere som én indgang til den kommunale organisation.
Udvalget bemærker desuden, at det vil være positivt, hvis det tværgående samarbejde kan
udbygges yderligere med f.eks. systematisk brug af trekantmøder, hvor borgeren og
sagsbehandlere fra forskellige fagområder mødes og træffer afgørelser.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 27-01-2021
Ad. 1 Et flertal i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bestående af Else Søjmark (A), Lars
Pedersen (A), Lars Sørensen (V), Kasper Bjerregaard (V), Diana Skøtt Larsen (O) og Benny
Hammer (C) indstiller model 1.
Udvalget - undtagen Ulf Harbo (Ø), som tog forbehold - bemærker, at med model 1 får alle
borgere med sammensatte problemstillinger en helhedsorienteret indsats med én indgang og
én gennemgående kontaktperson: Et smidigt sagsforløb, færre møder og hurtigere sagsgang.
Det gælder ikke mindst de mest udsatte borgere, som kun skal forholde sig til én
myndighedsperson. I model 2 vil de mest udsatte borgere fortsat have to sagsbehandlere.
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er det lovgivningsmæssigt

Ungdommens

Uddannelsesvejlednings ansvar, at alle 15 – 17 årige er i gang. Borgere fra 18 år, der
modtager en arbejdsmarkedsydelse, skal have en sagsbehandler på beskæftigelsesområdet.
Udvalget - undtagen Ulf Harbo (Ø), som tog forbehold - bemærker desuden, at ved
vurderingen af borgerne - uanset model – vil det altid være en grundliggende forudsætning at
tage udgangspunkt i en samlet, konkret og individuel faglig vurdering.
Udvalget - undtagen Ulf Harbo (Ø), som tog forbehold - bemærker afslutningsvis, at
målgruppen jf. budgetaftalen for 2019 ikke omfatter unge, hvor deres handicap eller sygdom
er så alvorlig, at det er åbenlyst, at de ikke har udsigt til at komme i uddannelse eller
beskæftigelse, ligesom det følger af model 1, som vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. april
2019, at det ikke gælder modtagere af førtidspension.
Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.
Ad. 2 Et flertal i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bestående af Else Søjmark (A), Lars
Pedersen (A), Lars Sørensen (V), Kasper Bjerregaard (V), Diana Skøtt Larsen (O) og Benny
Hammer (C) kan ikke godkende de to forslag til tværgående udvalg.
Udvalget - undtagen Ulf Harbo (Ø), som tog forbehold - kan dog anbefale, at model 1
udbygges med, at der kan indhentes særlig bistand fra social- og sundhedsområdet i sager, der
omfatter borgere med særlige komplicerede og sammensatte udfordringer. Dette kan ske ved
rådgivende møder på tværs med sagsbehandlere fra de berørte afdelinger og borgeren tilstede.
Model 1 tager samtidig (i modsætning til model 2) højde for, at den økonomiske styring med
betalingen for borgerens indsats ikke skifter mellem afdelingerne, når borgerens vilkår ændrer
sig.
Udvalget - undtagen Ulf Harbo (Ø), som tog forbehold - ser det som en forudsætning at
fastholde og udvikle de faglige kompetencer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling på
tværs af afdelinger for at sikre tværfagligheden.
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Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.
Eksempel på et kompliceret sagsforløb, som blev givet mundtligt på mødet, er vedlagt
beslutningsprotokollen.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-01-2021
Ad 1.
Børne- og ungdomsudvalget indstiller forslag 2 med den ændring, at aldersgrænsen for
sagsskifte mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet først finder sted ved det 18. år,
hvor

de

unge

overgår

fra

Servicelovens

børneparagraffer

til

lovgivningens

voksenbestemmelser.
Dog kan det overvejes, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at en del af de mindre udsatte
unge i alderen 15-17 år, der primært har behov for f.eks. rådgivning og mindre indgribende
forebyggende foranstaltninger (jfr. SEL §§ 10 og 11), får deres sag samlet på
arbejdsmarkedsområdet.
Ad. 2
Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at de to forslag til, hvordan et helhedsorienteret og
tværgående samarbejde konkret kan tilrettelægges, godkendes.
Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget finder det positivt, at der med forslagene
kan skabes et forum, hvor der er mulighed for at udforme mere tværgående og
sammenhængende planer for de mest udsatte unge, og at de får mulighed for at få en fast
sagsbehandler, der kan fungere som én indgang til den kommunale organisation.
Udvalget bemærker desuden, at det vil være positivt, hvis det tværgående samarbejde kan
udbygges yderligere med f.eks. systematisk brug af trekantmøder, hvor den unge og
sagsbehandlere fra forskellige fagområder mødes og træffer afgørelser.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 4. februar 2021
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Forvaltningen bemærker, at der er på baggrund af en mundtlig orientering på mødet i
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2021 blev udarbejdet et notat med en
beskrivelse af et sagsforløb, som blev vedlagt beslutningsprotokollen. Dette notat er vedlagt
som bilag.
Med henblik på, at voksen- og plejeudvalget også kan få mulighed for at forholde sig til dette
notat forud for behandlingen af sagen økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis
den 9. og 23. februar 2021, afholder voksen- og plejeudvalget et ekstraordinært møde mandag
den 8. februar 2021.
Børne- og ungdomsudvalget vil skriftligt blive orienteret om ovennævnte bilag.
Ved udarbejdelsen af bilag i forbindelse med det ekstraordinære møde i voksen- og
plejeudvalget og den skriftlige orientering af børne- og ungdomsudvalget vil disse blive lagt
på sagen umiddelbart forud for mødet i økonomiudvalget den 9. februar 2021.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 5. februar 2021
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. januar 2021 blev udvalget mundtligt
præsenteret for et eksempel på et ”kompliceret sagsforløb”, der efterfølgende er blevet
beskrevet i et notat.
På baggrund heraf er velfærdsforvaltningen i færd med at udarbejde et notat, der indeholder
en række kommentarer til det fremlagte eksempel. Desuden vil notatet indeholde to eksempler
på, hvad der på socialområdet betragtes som komplekse og sammensatte sager, hvor der med
fordel kan samarbejdes på tværs af beskæftigelsesområdet og socialområdet om udarbejdelsen
af en sammenhængende indsatsplan for borgeren.
Notatet vil forud for voksen- og plejeudvalgets møde blive udsendt direkte til udvalgets
medlemmer, og vil i løbet af formiddagen på mandag den 8. februar 2021 blive tilknyttet
dagsordenen, så det også er tilgængeligt via PolWeb og FirstAgenda.
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Det skal bemærkes, at der vil være tale om et lukket notat for at sikre, at der ikke er
persongenkendelighed.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter det udarbejdede
bilagsmateriale om de forskellige eksempler på komplekse personsager.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-02-2021
Voksen- og plejeudvalget har drøftet det udarbejdede bilagsmateriale og bemærker, at dette
ikke giver anledning til at ændre udvalgets indstilling fra den 21. januar 2021.
Voksen- og plejeudvalget indstiller således fortsat, at forslag 2 samt de to forslag til, hvordan
et helhedsorienteret og tværgående samarbejde konkret kan tilrettelægges i komplekse og
sammensatte sager, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2021
Sagen genoptages.
Sagsfremstilling
Forvaltningen bemærker, at økonomiudvalget d. 22/2 genoptager sagen på ekstraordinært
møde, jf. økonomiudvalgets beslutning d. 9. februar.
Økonomiudvalgets indstilling vil herefter forelægge til kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021
Økonomiudvalget indstiller:
Budgetaftalen 2019-22 fastlagde, at der indføres en helhedsorienteret tilgang til borgere med
sammensatte og komplekse problemer. Der udarbejdes derfor en tillempet model, der tager
hensyn til at kombinere fagudvalgenes politiske prioriteringer og indstillinger.
Det skal sikres, at ingen borgere falder mellem to stole og har en koordinerende
sagsbehandler.
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Den tillempede model skal udarbejdes og kvalificeres i forhold tolkning af lovgrundlaget,
økonomiske konsekvenser og relevant MED-involvering i fællesskab med de tre fagudvalg og
de to fagforvaltninger.
Den tillempede model skal fremlægges snarest af hensyn til berørte medarbejdere og senest til
økonomiudvalget i april 2021.
De tre udvalgsformænd opfordres til i fællesskab at tilrettelægge den videre proces for den
tillempede model.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2021
Økonomiudvalgets indstilling er godkendt.
Sagsfremstilling
Forvaltningen den 18. marts 2021
På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 blev det besluttet, at der i forbindelse
med tilrettelæggelsen af en mere helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i
Norddjurs Kommune skal udarbejdes ”en tillempet model, der tager hensyn til at kombinere
fagudvalgenes politiske prioriteringer og indstillinger”.
Samtidig blev det besluttet, at formændene for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, børneog ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget ”opfordres til i fællesskab at tilrettelægge
den videre proces for den tillempede model”.
Endelig blev det besluttet, at ”den tillempede model skal fremlægges snarest af hensyn til
berørte medarbejdere og senest til økonomiudvalget i april 2021”.
På denne baggrund har der været afholdt møder mellem de tre udvalgsformænd, der har
drøftet et forslag til en ny model 3 for en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og
indsats.

Modellen

er

udarbejdet

i

fællesskab

velfærdsforvaltningen.
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Forslaget til model 3 (inkl. tilhørende bilagsmateriale) er vedlagt som bilag til sagen.
De afholdte møder har resulteret i, at de tre udvalgsformænd anbefaler, at model 3 bliver
afsæt for en genstart af arbejdet med en helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og
indsats.
Det skal bemærkes, at inden sagen fremsendes til økonomiudvalget, så skal den behandles i
de berørte fagudvalg. Dvs. at den politiske behandling af sagen finder sted på følgende møder:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24. marts 2021



Børne- og ungdomsudvalget den 25. marts 2021



Voksen- og plejeudvalget den 6. april 2021



Økonomiudvalget den 13. april 2021



Kommunalbestyrelsen den 20. april 2021.

Umiddelbart efter den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil Norddjurs Kommunes
MED-organisation blive orienteret om beslutningen. Desuden vil den fornødne inddragelse af
MED-organisationen i det videre forløb blive tilrettelagt.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren og velfærdsdirektøren indstiller, at anbefalingen fra de tre
udvalgsformænd følges, så model 3 bliver afsæt for en genstart af arbejdet med en
helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2021
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tiltræder anbefalingen fra de tre udvalgsformænd, så
model 3 bliver afsæt for en genstart af arbejdet med en helhedsorienteret og tværgående
sagsbehandling og indsats.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-03-2021
Tiltrådt.
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 06-04-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter
02.00.00.I04

20/20576

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) har udarbejdet en faseopdelt masterplan. Masterplanen
beløber sig til 39,3 mio. kr., og der forventes en kommunal medfinansiering på ca. 22 mio. kr.
i hele projektet. Den første fase forudsætter et kommunalt engagement på ca. 10 mio. kr.
fordelt på direkte tilskud og lånegarantier til en ny hal, samt råderet over et kommunalt areal
til p-pladser mm. AIK har ansøgt om 1 mio. kr. til opstart og projektering af masterplanens
fase 1. Masterplanen, ansøgningen samt mailkorrespondance mellem Arikikon og AIK er
vedlagt.
I nærværende sag redegøres for mulighederne i budget 2021. Kultur- og fritidsudvalget skal
tage stilling til, om der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2022 på grundlag af den
indsendte ansøgning og masterplan.
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Norddjurs Kommune vil stille et areal til
rådighed for eventuelt halbyggeri og forbedring af parkeringsforholdene ved AIK. Kort over
området er vedlagt.
Med masterplanen vil AIK skabe ”Vores Center”, som skal være et aktivt og dynamisk
samlested for borgere i Auning og omegn. Masterplanen indeholder fem faser, og den
konkrete ansøgning omhandler fase 1, som er projektering af projektets fase 1. Ansøgningen
beskriver økonomien, ønsker om arealanvendelse og kommunal medfinansiering.
Der er ikke er afsat midler i kommunens budget 2021 eller overslags år til et projekt ved
Auning Idræts- og Kulturcenter. Der er dog afsat en strategisk halpulje på 1 mio. kr. i budget
2021 - se anden sag på nærværende dagsorden.
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Der har indledningsvist været afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra Norddjurs
Kommune, herunder borgmester og kommunaldirektør samt repræsentanter fra AIK. På
mødet blev masterplan for projektet, herunder visionen og fremtidsdrømme, foreløbig tidsplan
og budgettering præsenteret.
Etablering af en ny idrætshal, med et grundareal på ca. 1.300 m2 og et etageareal på ca. 1.800
m2, vil kræve udarbejdelse af enten et tillæg til nuværende lokalplan eller udarbejdelse af en
ny lokalplan, idet udvidelsen er i strid med lokalplanens principper. Yderligere forklaring om
lokalplan kan ses i vedlagte notat.
Forvaltningen har tidligere været i dialog med AIK om arealet ejet af Norddjurs Kommune, i
første

omgang

omkring

parkeringsforholdene

i

forbindelse

med

klima-

og

trafiksikkerhedsprojekt ved skolen og hallen. Forvaltningen rådede dengang AIK til at få
reserveret et areal til p-pladser i forbindelse med hallen og trafikforholdene omkring den.
Ligesom forvaltningen har været behjælpelig med at udarbejde et forslag til placering af
parkeringsforholdene og muligheden for en udkørsel fra disse direkte fra matrikel 4gp,
Auning By og på en del af matrikel 4gr, Auning By.
Forvaltningen har drøftet behovet for ekstra m2 i forbindelse med centret og anerkender, at det
er svært at forudsige kommende behov, men anbefaler alligevel, at masterplanen og
ansøgningen suppleres med en synliggørelse af behovet for flere m2, tilvejebragt af AIK.
Forvaltningen foreslår derfor, at behandling af ansøgningen sker i forbindelse med
budgetprocessen til budget 2022 ved udarbejdelse af et anlægsforslag, hvori også indgår en
analyse af behovet for flere m2.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Idræts- og fritidspolitik, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for
nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under
”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.
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Økonomiske konsekvenser
I forhold til det fremsendte er der ikke afsat midler i kommunens budgetter til
medfinansiering eller garantistillelse. Kriterier for udmøntning af strategisk halpulje
behandles under anden sag på nærværende dagsorden.
Den samlede masterplan beløber sig til 39,3 mio. kr. med forventet kommunal
medfinansiering på ca. 21,6 mio. kr. Herudover forventes en garanti for 11 mio. kr., 2,8 mio.
kr. fra AIK’s egne midler samt fondsmidler på 3,9 mio. kr.
Projektets fase 1 udgør en samlet sum på 13,3 mio. kr.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. forvaltningen udarbejder et anlægsforslag til budget 2022
2. for yderligere at kunne kvalificere beslutningsgrundlaget opfordres AIK til at
tilvejebringe en analyse af behovet for udvidelse af halkapacitet
3. den indtegnede del af Matrikel 4 gr, Auning By disponeres til AIK.
Bilag:
1 Åben Ansøgning midler til projektering AIK

18507/21

2 Åben Masterplan for Auning Idræts og Kulturcenter

168242/20

3 Åben Mailkorrespondance Arkikon AIK

26854/21

4 Åben Kortbilag med placering af hal

33595/21

5 Åben Kortbilag matrikelnumre

33593/21

6 Åben Notat omkring planforhold og lokalplan

18516/21

7 Åben Opdateret kort med hal og p-pladser

49094/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.

73

Økonomiudvalget

13-04-2021

Ad. 3.
Et flertal bestående af Lars Østergaard (V), Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A),
Karoline Bergkvist Søgaard (A), Diana Skøtt Larsen (O) og Mads Jensen (C) tiltrådte
indstillingen og ønsker, at kortbilag skal være korrekt inden behandling i økonomiudvalget.
Et mindretal bestående af Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte ikke indstillingen, men ønsker
indstillingens punkt 3 genbehandlet på kultur- og fritidsudvalget med retvisende og præciseret
kortbilag og nærmere angivelse af ønsket placering inklusiv eventuel betydning for
nuværende brugere af arealet.
26-03-2021 Forvaltningen bemærker
Opdateret kort med hal og p-pladser er vedlagt.
Der er på nuværende tidspunkt petanquebane med klubhus samt SFO-legeplads på området.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Sagen sendes tilbage til kultur- og fritidsudvalget, med anmodning om at se projektet i en
større samlet sammenhæng, herunder inddragelse af skole- og dagtilbud med flere.
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Godkendelse af politik og strategier
00.01.00.A00

19/23750

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På møde i kultur- og fritidsudvalget 20. januar 2020 godkendte udvalget rammerne for
arbejdet med politikudvikling på udvalgets område. Grafisk overblik over politik og strategier
er vedlagt.
Kultur- og fritidsudvalget godkender i denne sag politik og strategier forud for
høringsperiode, jf. vedlagte proces- og tidsplan. Udkast til politik og strategier er vedlagt.
Input fra drøftelser i kultur- og fritidsudvalget har indgået i udviklingen af både politik og
strategier. Strategierne er drøftet enkeltvis i udvalget. I forbindelse med drøftelserne af
strategierne har udvalget peget på temaer til brug for udviklingen af politikken, herunder
kobling til Verdensmål:


Fokus på fyrtårne eller lokale events - i relation til Kulturstrategi (drøftet på
udvalgsmøde 21. september 2020)



Understøtte eller skabe initiativer - i relation til Landdistriktsstrategi (drøftet på
udvalgsmøde 21. september 2020)



Satsning på bredde eller talent - i relation til Fritidsstrategi (drøftet på udvalgsmøde
26. oktober 2020). Udkast til elitepolitik i form afsnit om ”Talent og elite” i
fritidsstrategi drøftet på udvalgsmøde 23. november 2020



Øget kapacitet til gæster eller flere fastboende - i relation til Turismestrategi (drøftet
på udvalgsmøde 26. oktober 2020)



Samspil mellem Købstadsstrategi og øvrige strategier – i relation til Købstadsstrategi
(drøftet på udvalgsmøde 23. november 2020).
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Efter høringsperiodens udløb behandler og godkender kultur- og fritidsudvalget endeligt
forslag til politik og strategier med eventuelle ændringer som følge af høringssvar, hvorefter
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender politik og strategier.
Grundet situationen omkring Covid-19 har udvalget bedt forvaltningen om at komme med
forslag til alternativ afvikling af Norddjurs Kultur- og Fritidskonference, planlagt til
afholdelse den 3. februar 2021 i høringsperioden. På den baggrund foreslår forvaltningen, at
udvalget drøfter følgende muligheder:
1. Konferencen afvikles digitalt med faste tidspunkter for de enkelte emner og mulighed
for kommentering undervejs. De enkelte emner bliver programsat enkeltvist, således at
det er muligt at deltage i drøftelsen af den eller de strategier, der har den enkeltes
særlige interesse. Politik drøftes i plenum.
2. Konferencen udskydes til afvikling inden sommerferien, og høring er udelukkende
skriftlig.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til kommunens Plan- og udviklingsstrategi samt Verdensmål 3 Sundhed
og trivsel, Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, Verdensmål 12 Ansvarligt
forbrug og produktion samt Verdensmål 17 Partnerskaber for handling.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. udkast til Kultur- fritids-, turisme-, og landdistriktspolitik drøftes og godkendes
2. udkast til Kulturstrategi, udkast til Landdistriktsstrategi, udkast til Fritidsstrategi,
udkast til Turismestrategi samt udkast til Købstadsstrategi godkendes
3. politik og strategier sendes i høring som beskrevet ovenfor
4. afvikling af Norddjurs Kultur- og fritidskonference besluttes.
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Bilag:
1

Åben Grafisk vision, politik, strategier, handleplaner KFU

85763/20

2

Åben Proces- og tidsplan for politikudvikling på kultur- og fritidsudvalgets 100527/20
område

3

Åben Udkast til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik efter høring 34623/21

4

Åben Udkast til Kulturstrategi efter høringssvar

31544/21

5

Åben Udkast til Fritidsstrategi efter høringssvar

30784/21

6

Åben Udkast til Turismestrategi efter høringssvar

34910/21

7

Åben Udkast til Landdistriktsstrategi efter høringssvar

30813/21

9

Åben Udkast til Købstadsstrategi for Grenaa efter høringssvar

30941/21

10 Åben Oversigt over forslag og kommentarer til strategier og politik fra 32427/21
høringssvar
11 Åben Oversigt over høringssvar

35250/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 14-12-2020
Ad 1.
Godkendt.
Ad 2.
Godkendt.
Ad 3.
Godkendt.
Ad 4.
Kultur- og fritidsudvalget besluttede at udskyde konferencen på grund af COVID-19, og at
høringsperioden udløber pr. 15. februar 2021.
16. februar 2021 Forvaltningen bemærker
Udkast til Kultur- fritids-, turisme-, og landdistriktspolitik samt udkast til Kulturstrategi,
udkast til Landdistriktsstrategi, udkast til Fritidsstrategi, udkast til Turismestrategi og udkast
til Købstadsstrategi har i perioden 17. december 2020 til og med 15. februar 2021 været i
offentlig høring. Opdaterede udkast til politik og strategier er vedlagt.
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Den planlagte kultur- og fritidskonference i forbindelse med høringsperioden blev desværre
aflyst grundet Covid-19, og al høring er derfor foregået skriftligt.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oversigt med de dele af høringssvarene, der er rettet
direkte mod politik og strategier, hvor de enkelte inputs er kommenteret. I vedlagte ”Oversigt
over høringssvar” er alle høringssvar bragt i deres fulde længde.
I flere af høringssvarene er der ønsker om at få etableret samarbejds- eller høringsberettigede
fora med interessefæller under kultur- og fritidsudvalget med politisk deltagelse.
På kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. februar 2021 blev det besluttet at afvikle et fysisk
visionsmøde om organisering af et formaliseret nedsat råd til samarbejde mellem udvalg og
aktører på området. Dette efterspørges i flere af høringssvarene, og afsenderne vil blive
inviteret til visionsmødet.
Flere høringssvar efterspørger flere midler og flere puljer. Norddjurs Kommune har fem
puljer samt fleksmidler under kultur- og fritidsområdet.
Nogle høringssvar indeholder konkrete spørgsmål, der bliver besvaret direkte af
forvaltningen.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at
1. indkomne høringssvar drøftes
2. Kultur- fritids-, turisme-, og landdistriktspolitik godkendes med de foreslåede
ændringer
3. Kulturstrategi godkendes med de foreslåede ændringer
4. Fritidsstrategi godkendes med de foreslåede ændringer
5. Turismestrategi godkendes med de foreslåede ændringer
6. Landdistriktsstrategi godkendes med de foreslåede ændringer
7. Købstadsstrategi godkendes med de foreslåede ændringer.
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021
Ad. 1. Drøftet
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad.

3.

Tiltrådt.

I sidste sætning i Kulturstrategien ”Kulturhusene skaber rum for mødet mellem borgere og
professionelle kunstnere inden for især kunst og musik” tilføjes teater.
Ad. 4. Tiltrådt.
Ad. 5. Tiltrådt.
Ad.

6.

Tiltrådt.

Under ”Bybånd” i Landdistriktsstrategien tilføjes ”Adgang til bredbånd og digitale løsninger
skal løbende udvikles og understøttes og er en forudsætning for den digitale udvikling og
bosætning i hele Norddjurs Kommune”.
Ad. 7. Tiltrådt.
For alle strategier og politikker skal der konsekvensrettes til turister i stedet for gæster og
besøgende.
De foreslåede ændringer indarbejdes i materialet forud for behandling af sagen i
økonomiudvalget.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Ad. 1.
Drøftet
Ad. 2.
Tiltrådt.
Ad. 3.
Tiltrådt.
Ad. 4.
Tiltrådt.
Ad. 5.
Tiltrådt.
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Ad. 6.
Tiltrådt
Ad. 7.
Tiltrådt.
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Projekt Fjellerup Strandliv
04.21.00.P15

21/1314

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Projekt Fjellerup Strandliv er ét af 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs kysten, der
skal skabe udvikling og tiltrække besøgende. På økonomiudvalgsmødet den 6. oktober 2020
blev det besluttet, at der skal tages stilling til det videre forløb, når der er kommet svar på
dispensationsansøgningen.
Dispensationen er forlænget til den 9. november 2022 for første spadestik på projektet. Det
estimeres, at det samlede budget bliver på ca. 18 mio. kr., hvoraf hoveddelen vil være en
renovering af Thomasminde. Hvis Norddjurs Kommune ønsker at gå videre med projektet,
skal projektet være fuldt finansieret. Ifølge dispensationen skal projektet realiseres i den form,
der oprindeligt blev søgt på, ellers bortfalder dispensationen. Det er forvaltningens vurdering,
at der ikke vil være mulighed for endnu en forlængelse af dispensationen.
Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2022 til
realisering af projektet i kommunalt regi.
Der er ikke i budget 2021 og overslagsår afsat penge til selve Projekt Fjellerup Strandliv, der
består af fysiske installationer på fire nedslagspunkter langs kysten ved Fjellerup Strand.
Projektbeskrivelsen er vedlagt.
De fire nedslagspunkter omhandler følgende:
1. Renovering af Thomasminde med tilhørende udbygninger
2. En række bundgarnspæle som symbol på fiskeriets betydning i området
3. Promenade og udbygning af badebro ved Fjellerup Strand
4. Opgradering af slæbested og adgangen hertil.
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Sammen skal de fire nedslagspunkter skabe rammen om mere liv og aktivitet langs Fjellerup
Strand samtidig med, at området gøres mere sikkert for de bløde trafikanter.
Specifikt omkring Thomasminde indeholder projektet følgende:


Der skal etableres en oplevelsesplads med fokus på fysisk aktivitet (delelementer er
realiseret). Stedet skal være bindeled mellem stranden og baglandet. Norddjurs
Kommune har købt ejendommen, som er et fiskerhus med ishus, røgeri og udhuse fra
starten af 1900-tallet. Målet er at tilføre området aktivitetsmuligheder i en
kulturhistorisk ramme.



Bygningsmassen skal føres tilbage til oprindelig stil. Bygningsmassen skal være
formidlingssted af fiskerhistorien fra området, og der skal være faciliteter til outdoorog sportsaktiviteter. Vandsport har her en særlig rolle.



’Det gamle Ishus’ skal have en ny funktion - fx som kulturelt samlingssted med
formidling af lokalhistorien i området, eller som tørrefacilitet mm. Huset skal
istandsættes, så det bevarer proportionerne, men kan eventuelt få et nyt udtryk i
facaden.



Der skal etableres adgangs-, opholds- og tilrignings-faciliteter mellem vejen og
kysten.



Der skal etableres oplagringsplads til udstyr (et aktivitetshotel) og parkeringspladser
til af- og pålæsning af udstyr samt faste parkeringspladser.



Der skal etableres outdoor aktivitetsanlæg, udendørs brus og tørrefaciliteter i området.

Projektet fungerer som et samlet udviklingsprojekt, og det er derfor ikke muligt kun at
gennemføre enkelte dele af projektet omfattet af dispensationen.
Forvaltningen foreslår, at der optages en dialog med RealDania omkring muligheder for
medfinansiering af projektet.
Det estimerede budget kan opdeles i følgende poster:
Rådgivning og udvikling i forbindelse med fysiske installationer:

1 mio. kr.

Undersøgelse af naturforhold langs kysten:

0,050 mio. kr.

Renovering af Thomasminde (nedslag 4):

9 mio. kr.
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5 mio. kr.

Projektledelse Norddjurs Kommune - anlæg samt udvikling af 1,5 mio. kr.
aktiviteter (medarbejdertimer mm.):
Uforudsete udgifter:

2 mio. kr.

TOTALBUDGET

18,550 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsomkostninger forbundet med
realiseringen af projektet. Disse vil blive nøjere beskrevet i et eventuelt anlægsforslag.
Hvis projektet gennemføres, vil det give et markant løft til hele området langs Fjellerup
Strand samt give rammer for aktivitet og liv langs vandet. Området vil også blive mere
attraktivt for gæster og styrke naturoplevelsen langs kysten.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående tidsplan med de forskellige faser:
Afklaringsfase og eventuel medfinansiering

August 2021 - december 2021

Godkendelser og samarbejdsaftaler

Oktober 2021 - oktober 2022

Projektering og udbudsfase

Januar 2022 - oktober 2022

Første spadestik

Senest den 9. november 2022

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at elementer i de fire nedslag skal foretages i
dialog med private ejere, såfremt projektet opnår finansiering.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Projektet er beskrevet som en del af Kystbåndet i Norddjurs Kommunes Plan- og
Udviklingsstrategi fra 2019. Projektet har en klar sammenhæng til kommunens strategier for
kultur, fritid, turisme og landdistrikter, hvor det kan rammesætte aktiviteter og udvikling for
alle fire underliggende strategier.
Det er forvaltningens vurdering, at der ved en realisering af de fysiske installationer og
renoveringer beskrevet i budgettet ovenfor, også skal bruges ressourcer til projektledelse i
forbindelse med inddragelse af samarbejdspartnere og borgere omkring adgang til og brugen
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af de fysiske installationer. Og ikke mindst skabe aktivitet og liv i de fire nedslagspunkter i
byggefasen samt til opstarten.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at forvaltningen udarbejder et
anlægsforslag til budget 2022 på Projekt Fjellerup Strandliv.
Bilag:
1 Åben Projektbeskrivelse Strandliv - Fjellerup Strand

32583/21

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 15-03-2021
Et flertal bestående af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Karoline Bergkvist
Søgaard og Aleksander Myrhøj (F) tiltrådte indstillingen og ønsker desuden:


Som supplement til anlægsbudget 2022 undersøges om bevillingen kan opdeles over
flere budgetår



Der optages hurtigst muligt dialog med Real Dania om tilskud til projektet



Der etableres snarest muligt en styregruppe med relevante interessenter og med
repræsentanter fra lokalområdet

Et mindretal bestående af Lars Østergaard (V) og Diana Skøtt Larsen (O) stemte for
indstillingen.
Et mindretal bestående af Mads Jensen (C) ønsker, at forvaltningen laver en ny
projektbeskrivelse, uden Nedslag 4, til ansøgning af ny dispensation. Dette grundet den høje
udgift til Nedslag 4.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Mads Nikolajsen (A), Ulf
Harbo (Ø) tiltrådte flertalsindstillingen fra kultur- og fritidsudvalget.
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Et mindretal (Kasper Bjerregaard (V), Steen Jensen (O)) tiltrådte mindretalsindstillingen fra
kultur- og fritidsudvalget.
Benny Hammer (C) tiltrådte indstilling fra Mads Jensen (C) fremsat i kultur- og
fritidsudvalget.
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Deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune
01.05.00.A00

21/2070

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Miljøministeren har den 5. februar 2021 sendt breve til landets 98 kommuner, hvori hun
opfordrer alle til at være med i en konkurrence om at blive ”Danmarks Vildeste Kommune”.
På borgmesterens initiativ skal der tages politisk stilling til, om Norddjurs Kommune ønsker
at deltage i konkurrencen og i givet fald i hvilket omfang. Invitationen er vedlagt. Der er frist
for tilmelding til konkurrencen den 24. marts 2021. Forvaltningen efter aftale med
sekretariatet bag konkurrencen tilmeldt Norddjurs Kommune under forudsætning af
kommunalbestyrelsens godkendelse.
Biodiversiteten er truet lokalt, nationalt og globalt. På denne baggrund har miljøministeren
igangsat kampagnen ”Sammen om et vildere Danmark”, som skal motivere og inspirere
kommunerne i kampen for mere vild natur i Danmark. Miljøministeren opfordrer til at give
naturen en hjælpende hånd, så fremtidige generationer også kan få lov at opleve syngende
fugle i træerne, flyvende insekter i haverne og kvækkende frøer ved søerne.
Konkurrencen – ”Danmarks Vildeste Kommune”
Alle landets kommuner er inviteret til at deltage i dysten om at blive Danmarks Vildeste
kommune. Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilke projekter, der skal realiseres.
Konkurrencen afgøres i efteråret 2022 og følges af et filmhold. Optagelserne sendes på DR i
2023 som anden sæson af Danmarks Radios ”Gi os naturen tilbage”.
Biodiversitet – status i Norddjurs Kommune
Sammenlignet med andre kommuner har Norddjurs Kommune et godt udgangspunkt for at gå
forrest og for at sikre og fremme biodiversiteten. Således viser Århus Universitets opgørelse
af kommunernes såkaldte Naturkapital, at Norddjurs Kommune naturmæssigt er blandt
landets bedste tredjedel både i absolutte tal og ved at sammenholde med sammenlignelige
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kommuner, se vedlagte materiale, ligesom Norddjurs Kommune også scorer fint på det
nationale biodiversitetskort.
Potentiale for forbedringer
Men der er også plads til forbedringer. Truslerne mod naturen i Norddjurs Kommune er f.eks.
tilgroning af lysåben natur, opdeling af natur i småområder, manglende sammenhæng mellem
naturområder, intensiv drift, påvirkning med næringsstoffer mv. Det er dog muligt at gøre
meget for at forbedre forholdene for flora og fauna, da Norddjurs Kommune som
udgangspunkt rummer mange af de væsentligste faktorer, som kan begunstige biodiversitet.
Herunder f.eks. store kystnære naturområder, mange større sammenhængende naturområder
på næringsfattig jord, mange arealer med sandjord - se vedlagte notat om jordbunden i
Norddjurs Kommune, lavbundsarealer, skov med lang historisk kontinuitet og en del sjældne
dyre- og plantearter.
Deltagelse i konkurrencen
Deltagelse i projektet kan give Norddjurs Kommune et øget blikfang med alt, hvad dette kan
indebære og anvise handlemuligheder for de mange borgere, der gerne vil gøre en indsats for
naturen. Aktiviteter kan udfoldes alt efter den ressource, der tildeles opgaven. Forvaltningen
peger på følgende 3 mulige scenarier for deltagelse:
Scenarie 0 - Nuværende indsats
Vedlagte redegørelse viser kommunens nuværende indsats. En del af den igangværende
naturplejeindsats gennemføres grundet en lovgivningsmæssig forpligtigelse samt nye tiltag
under puljen afsat til ”Vild med Vilje”. Herunder har forvaltningen forberedt følgende tiltag i
2020:


Udsåning af frø (vilde planter) på ca. 2 ha kommunale arealer.



Udlevering af frø (vilde planter) til interesserede haveejere i kommunen.



Udarbejdelse af pjece med vejledning om, hvordan man fremmer biodiversitet i haver.

Udsåning alene kan dog ikke rede biodiversiteten, da resultatet og effekten af udsåningen
afhænger helt af jordbunden, afstand til naturområder og til de insekter, der skal have gavn af
de udsåede planter. Derfor er det forvaltningens vurdering, at der skal ”noget mere til”, hvis
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kommunalbestyrelsen ønsker at deltage i konkurrencen på lige fod med landets øvrige
kommuner.
En mulig udvidet indsats er beskrevet i to scenarier nedenfor. I begge tilfælde bør der laves en
indledende cost-benefit-analyse, der giver grundlag for at udvælge de projekter, der vil kunne
gavne biodiversiteten mest muligt.
Scenarie 1 – Hjælp til selv-hjælp
En øget indsats realiseres via nye former for samarbejder, hvor kommunens primære rolle er
at inspirere borgere og NGO’er til selv at udføre en indsats i by og på land. Indsatsen tænkes
gennemført via et overordnede princip om at give borgerne hjælp til selv-hjælp. Her vil
forvaltningen have en central rolle i forhold til at formidle og give faglig sparring. Indsatsen i
scenarie 1 vurderes at kunne gøre gavn, men indsatsen vil være mere spredt, og effekten kan
være variabel.
Scenarie 2 – Helhedsorienteret indsats
I scenarie 2 bidrager Norddjurs Kommune med en mere aktiv rolle, og der arbejdes for at
skabe en større og mere sammenhængende indsats. På baggrund af den indledende costbenefit-vurdering laves der en helhedsorienteret indsats, hvor projekter med størst effekt på
biodiversiteten prioriteres højest. Projekterne realiseres i samarbejde med borgere, NGO,
landbrugets organisationer m.fl. Mulig medfinansiering afsøges ved eksterne støtteordninger
og private fonde.
Relevante projekter kunne være at bevare/forbedre de nuværende mest værdifulde
naturområder og arealer med næringsfattig jord, skabe biodiversitetsmæssig sammenhæng
mellem haver/grønne områder i byerne og den lysåbne natur og skovene omkring. Herudover
indgår indsatser nævnt under scenarie 1 også i scenarie 2.
Et foreløbigt idekatalog med projekter, der kan realiseres under hhv. scenarie 1 og scenarie 2
ved Norddjurs Kommunes deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” er
vedlagt.
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Forvaltningens bemærkninger
Deltagelse i konkurrencen er forankret i forvaltningen, som får en central rolle i at strukturere
og koordinere opgaven - herunder formidling og faglig sparring såvel internt som eksternt,
facilitering af tværgående samarbejder samt igangsætning og gennemførelse af projekter på
kommunens egne og om muligt på private arealer.
Den effektive og helhedsorienterede indsats, som beskrevet under scenarie 2, vurderes at
kunne give biodiversiteten i kommunen et markant løft og samtidig bidrage til en
helhedsforståelse af de faktorer, der for alvor betinger biodiversitet.
Deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune betyder, at ideer og
projekter skal realiseres via nye former via samskabelse med eksterne interessenter. Der vil
være behov for at tilføre ressourcer i form af mandetimer i projektperioden. Deltagelse i
konkurrencen kan udfoldes alt efter de ressourcer, der tildeles opgaven.
Se her informationsmødet med kommunerne, der blev afholdt mandag den 15. marts, hvor
miljøminister

Lea

Wermelin

havde

inviteret

landets

kommuner

til

et

virtuelt

informationsmøde om dysten Danmarks Vildeste kommune: Infomøde om Danmarks
Vildeste Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Udover den forbedrede naturværdi vil en deltagelse i ”Danmarks vildeste kommune” være et
vigtigt

redskab

til

at

realisere

Norddjurs

Kommunes

biodiversitetspolitik

samt

målsætningerne vedrørende biodiversitet i kommuneplan 2021.
Økonomiske konsekvenser
Konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune afvikles i perioden 01.04.2020 – 01.10.2022.
1) Scenarie 0: Deltagelse realiseres med nuværende lovgivningsmæssig
naturplejeindsats samt tiltag under puljen afsat til ”Vild med Vilje”.
2) Scenarie 1: Udvidet deltagelse med fokus på hjælp til selv-hjælp vurderes at koste
1 årsværk i konkurrenceperioden. Ressource tilføres og udmøntes med 0,250 mio.
kr. i 2021 og 0,250 mio. kr. i 2022.
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3) Scenarie 2: Helhedsorienteret deltagelse vurderes at koste 1½ årsværk i
konkurrenceperioden. Ressource tilføres og udmøntes med 0,375 mio. kr. i 2021
og 0,375 mio. kr. i 2022.
Indstilling
Byg- og miljøchefen indstiller, at Norddjurs Kommune, grundet ressourcemæssige årsager,
deltager i konkurrencen om at blive ”Danmarks Vildeste Kommune” med nuværende indsats,
svarende til scenarie 0 i sagsfremstillingen.
Bilag:
1 Åben Invitation Danmarks VILDESTE kommune

31562/21

2 Åben Naturkapitalsværdier for Danmarks 98 kommuner

31564/21

3 Åben Kommunernes grad af sammenlignelighed

31565/21

4 Åben Naturkapitalindekset og Norddjurs Kommunes score på denne

31841/21

5 Åben Jordbunden i Norddjurs Kommune

31569/21

6 Åben Oversigt over Norddjurs Kommunes igangværende naturforvaltning

31570/21

7 Åben Mulige projekter ved deltagelse i Danmarks vildeste Kommune

31571/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og
Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2.
Et mindretal bestående af Steen Jensen (O) stemte for scenarie 1.
Udvalget videresender sagen til økonomiudvalget med henvisning til politiske drøftelser om
finansiering fra strategisk pulje.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Benny
Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Ulf Harbo (Ø)) tiltrådte indstilling om der arbejdes videre
med scenarie 2 samt at det finansieres af den strategiske pulje under økonomiudvalget.
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Steen Jensen (O) fastholdte indstilling fremsat i miljø- og teknikudvalget om scenarie 1.
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Stillingtagen til ansøgninger/henvendelser om større solcelleanlæg
01.02.00.P00

20/14568

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK
Sagsfremstilling
I

efteråret

2020

behandlede

miljø-

og

teknikudvalget,

økonomiudvalget

og

kommunalbestyrelsen vedlagte sag om ”Stillingtagen til nye henvendelser om etablering af
større solcelleanlæg”.
Det blev på kommunalbestyrelsens møde den 17. november 2020 besluttet, at ”sagen tages af
dagsorden med henblik på at miljø- og teknikudvalget kan foretage en samlet vurdering af
behandling

af

ansøgninger

om

solcelleanlæg,

herunder

under

hensyn

til

ressourceanvendelsen”. Nærværende sag er således affødt af denne beslutning.
Oversigt over igangsat og ikke-igangsat solcelleplanlægning
Kommunalbestyrelsen har igangsat arbejdet med det nødvendige plangrundlag for følgende
fem større solcelleanlæg:
Estruplund Gods

146 ha

Søby – anlæg 1

89 ha

Søby – anlæg 2

60 ha

Mejlgård Gods

106 ha

Kejsergården, Ålsrode

190 ha

I alt

591 ha

Norddjurs Kommune har derudover modtaget følgende ansøgninger, som ikke er igangsat:
Hevringholm

113 ha

Bjørnholm

45 ha (sammenhængende med område i
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Syddjurs Kommune)
Århusvej, Auning

87 ha

Dalstrup

70 ha

Høbjerg

50 ha

Ansøgningerne er indkommet i den rækkefølge, som er angivet i tabellen.
Oversigtskort med indtegning af både igangsatte sager og ikke-igangsatte ansøgninger er
vedlagt.
Screening af ikke-igangsatte ansøgninger
Forvaltningen har foretaget screening af de ansøgninger, som kommunalbestyrelsen endnu
ikke har igangsat. Screeningerne belyser ansøgningerne i forhold til plan- og lovbindinger,
naboafstande mv. Screeningerne for de enkelte ansøgninger er vedlagt, ligesom der er vedlagt
en samlet oversigt.
Som det fremgår af oversigten er Hevringholm den eneste af ansøgningerne, hvor anlægget er
placeret ca. 200 meter fra enkeltstående boliger. De øvrige ansøgningers anlæg er placeret ca.
10 til 35 meter fra enkeltstående boliger.
Ifølge screeningen er Hevringholm placeret ca. 1 km fra Vivild og ca. 1,5 km fra Hevring.
Bjørnholm er placeret ca. 750 meter fra Trustrup og Århusvej ca. 190 meter fra Auning.
Dalstrup og Høbjerg er placeret ca. 5 meter fra de respektive landsbyer.
Størstedelen af anlægget ved Hevringholm og Århusvej er placeret indenfor bevaringsværdigt
landskab. Cirka halvdelen af anlægget ved Dalstrup ligger indenfor et værdifuldt kulturmiljø
med syv gravhøje. Hele anlægget ved Høbjerg ligger indenfor kystnærhedszonen, ligesom
anlægget ligger i nærheden af det planlagte og delvist udbyggede sommerhusområde ved
Fuglsang Strand i Grenaa.
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Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at ansøgningerne Hevringholm, Bjørnholm og
Århusvej med tilretninger vil kunne tilpasses plan- og lovbindinger, naboafstande mm, og at
der med baggrund i dette kan arbejdes videre med disse ansøgninger.
Det er endvidere forvaltningens umiddelbare vurdering, at ansøgningerne Dalstrup og
Høbjerg vil være svært forenelige med plan- og lovbindinger, naboafstande mm bl.a. med
henvisning til det værdifulde kulturmiljø, fortidsminder, kystnærheden, samt nærheden til
boliger og landsbyer. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag til
ansøgningerne Dalstrup og Høbjerg.
Legalitet i forhold til behandling af ansøgningerne
Norddjurs Kommune har i forbindelse med sag om ”Stillingtagen til nye henvendelser om
etablering af større solcelleanlæg” fået udarbejdet vedlagte notater fra advokat om


muligheden for at stille behandlingen af nye ansøgninger om planlægning for store
solcelleanlæg i bero, afventende etablering af plangrundlag og endelig politisk
stillingtagen til de fem sager om store solcelleanlæg, som Norddjurs Kommune
allerede var i gang med



notat om den situation, hvor de nye sager ikke skal afvente færdiggørelse af de fem
verserende sager, men hvor de nye sager sættes i gang i takt med, at de fem verserende
sager færdigbehandles.

Af notaterne fremgår det, at


når der ikke er tale om områder, der i kommuneplanen er udlagt til store
solcelleanlæg, er der ikke noget lovkrav om, at der skal etableres et plangrundlag for
sådanne anlæg, eller hvor hurtigt kommunen skal tage stilling til, om den vil skabe et
sådant plangrundlag eller ej. Hverken de fem verserende sager eller de fem
ansøgninger er i kommuneplanen udlagt til store solcelleanlæg.



det er legitimt at inddrage ressourcehensyn ved prioritering af sager generelt, men
også inden for grupper af sager.



det er derfor ikke kritisabelt, hvis en kommune af ressourcemæssige grunde vælger at
vente med at behandle nye sager om store solcelleanlæg, til de allerede igangsatte fem
sager om store solcelleanlæg er kørt igennem.
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der er ikke noget til hinder for en model, hvor de nye sager af ressourcemæssige
grunde først påbegyndes sagsbehandlet i takt med, at eksisterende sager om store
solcelleanlæg færdigbehandles.

Udgangspunktet skal være, at de nye sager sagsbehandles i den rækkefølge, de er kommet ind.
Der er dog ikke noget ubetinget krav om, at der følges et sådant først-til-mølle-princip. Der
kan således være saglige grunde til først at behandle en nyere indkommet sag før en tidligere
indkommet sag, fx hvis en senere indkommet sag fremstår relativ enkel, det være sig i relation
til at kunne meddele tilladelse eller omvendt i relation til at kunne meddele afslag på grund af
en åbenlys uheldig placering. De opdaterede tidsplaner for de igangværende solcellesager
viser, at de første sager vil være færdigbehandlet i marts/april 2022.
Med baggrund i ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at ansøgningerne behandles i
den rækkefølge, som de er indkommet. Såfremt arbejdet med det nødvendige plangrundlag
ønskes igangsat for yderligere anlæg, vil Hevringholm således skulle behandles som det
første. Dette stemmer desuden godt overens med, at dette projekt synes længst på
projektniveau.
Ressourceforbrug- og behov
Det er forvaltningens erfaring, at denne type sager om planlægning for større tekniske anlæg i
det åbne land omfatter et væsentligt ressourceforbrug. Årsagen er behovet for inddragelse af
kompetencer fra forskellige fagområder, ligesom borgerhenvendelser og -besvarelser og
aktindsigter repræsenterer et større ressourcetræk end i andre plansager.
Det er forvaltningens vurdering, at der forbruges mindst 500 timer pr. solcellesag. De fem
allerede igangsatte solcellesager forventes således at give et ressourcetræk i afdelingen på
mindst 2.500 timer - svarende til ca. 2 årsværk. Igangsætning af yderligere solcellesager vil
således få en væsentlig betydning for prioritering af øvrige plansager, da planteamet i dag
består af tre medarbejdere.
Med baggrund i ovenstående anbefaler forvaltningen, at igangsætning af arbejdet med
yderligere anlæg sker i takt med, at de fem verserende solcellesager afsluttes.
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Såfremt arbejdet med yderligere anlæg ønskes igangsat, før en af de allerede igangsatte sager
er afsluttet, vil der skulle tilføres ressourcer. Opgaven vil i givet fald skulle løses ved ekstern
bistand. Der er indhentet overslag på løsning af opgaven, og det vil beløbe sig til ca. 0,250
mio. kr. pr. sag eller ca. 0,700 mio. kr. for tre sager.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategien, kommuneplanen og energi- og
klimapolitikken.

Økonomiske konsekvenser
Ekstern bistand vil koste 0,250 mio. kr. pr. sag for hver solcellesag der ønskes igangsat, før en
eksisterende solcellesag er afsluttet.
Indstilling
Byg- og miljøchefen indstiller, at
1. der meddeles afslag til ansøgningerne Dalstrup og Høbjerg
2. ansøgningerne Hevringholm, Bjørnholm og Århusvej, Auning behandles i nævnte
rækkefølge. Eventuelt nye ansøgninger behandles i den rækkefølge, som de
indkommer, dog kan der ske undtagelser, såfremt der er saglig begrundelse herfor
3. igangsætning af arbejdet med det nødvendige plangrundlag for de i pkt. 2 nævnte
ansøgninger sker i takt med, at de fem verserende solcellesager afsluttes.
Bilag:
1

Åben Tidligere sag om stillingtagen til nye ansøgninger om solcelleanlæg

167170/20

2

Åben Kort over ansøgninger pr. 12.01.21

32507/21

3

Åben Screening for Solceller, Høbjerg

32513/21

4

Åben Screening for Solceller, Dalstrup

32512/21

5

Åben Screening for Solceller, Bjørnholm

32511/21

6

Åben Screening for solceller - Århusvej

32510/21

7

Åben Screening for solceller - Hevringholm

32509/21

8

Åben Oversigt over solcelleansøgninger

32508/21
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Åben Redegørelse fra advokat

153626/20

10 Åben Redegørelse fra advokat

169069/20

11 Åben Ansøgninger - ikke igangsatte projekter

52875/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Jens Meilvang (I) har rejst spørgsmål om sin habilitet i denne sag. Vurderingen fra
forvaltningen er, at Jens Meilvang (I) er habil i sagen. Udvalget erklærede Jens Meilvang (I)
for habil i sagen.
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Godkendt
Sagen sendes til behandling i økonomiudvalget.
08.04.2021 Forvaltningen bemærker
Forvaltningen bemærker, at ansøgninger på ikke-igangsatte solcellesager er vedlagt sagen til
behandling i økonomiudvalget.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Ulf Harbo (Ø) fremsatte forslag om at ansøgningerne sættes i bero indtil vi har fået lavet
nogle retningslinjer for opsætning af solceller, som sikrer et lokalt ejerskab til opsætning af
solceller og fået udpeget særlige velegnede områder til opsætning af solceller i vores
kommuneplan med Lemvig kommunes klimaparker som forbillede.
Ulf Harbo (Ø) stemte for forslaget.
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen
Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) stemte imod forslaget.
Forslaget er forkastet.
Ad 1.
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Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen
Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) godkendte indstillingen.
Ulf Harbo (Ø) stemte imod.
Ad 2.
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen
Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) godkendte indstillingen.
Ulf Harbo (Ø) stemte imod.
Ad 3.
Et flertal (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Hans Fisker (A), Kasper Bjerregaard (V), Steen
Jensen (O), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F)) godkendte indstillingen.
Ulf Harbo (Ø) stemte imod.
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Generalforsamling i AquaDjurs A/S
24.00.01.P35

17/10080

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
AquaDjurs A/S afholder generalforsamling den 6. maj 2021 kl. 15. Dagsorden og forslag
vedrørende generalforsamlingen er udarbejdet af bestyrelsen i AquaDjurs og fremsendt til
Norddjurs Kommune til behandling i kommunalbestyrelsen. Borgmesteren eller dennes
stedfortræder

bemyndiges

desuden

til

at

repræsentere

ejeren

sammen

med

kommunaldirektøren.
Forvaltningen bemærker, at Norddjurs Kommunes ret til at træffe beslutninger i selskabet
udøves på selskabets generalforsamling. Kommunalbestyrelsen vil være repræsenteret ved
borgmester Jan Petersen, men alle øvrige fra kommunalbestyrelsen er velkomne. Under
hensyntagen til Corona situationen skal tilmelding til generalforsamlingen ske senest onsdag
den 28. april 2021 til plm@aquadjurs.dk.
Det drøftes, om der er forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ifølge
vedlagte indkaldelse til generalforsamlingen skal eventuelle forslag være AquaDjurs i hænde
senest onsdag den 28. april 2021.
Dagsorden til generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
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8. Eventuelt.
Forvaltningen har ikke forslag til andre emner, der bør behandles på generalforsamlingen,
hvilket heller ikke er tilfældet fra AquaDjurs.
”Samarbejder og ændrede rammevilkår” er overskriften på bestyrelsens beretning, der
fremsættes til godkendelse på generalforsamlingen og til orientering indgår som bilag til
sagen. Heraf fremgår blandt andet, at AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har formaliseret
samarbejdet gennem selskabet DjursSam, hvor en række tværgående opgaver løses i
fællesskab. Et spor i den forbindelse er også arbejdet mod en fælles ledelse, hvor der i det
forgangne år er tilknyttet en fælles økonomichef.
Der er påbegyndt revision af AquaDjurs ejerstrategi, som forventes til afsluttet i efteråret
2021. Ejerstrategien udarbejdes uafhængigt af generalforsamlingen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at
1. borgmesteren eller dennes stedfortræder bemyndiges til at repræsentere Norddjurs
Kommune sammen med kommunaldirektøren
2. det drøftes, om der er forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Bilag:
1 Åben Generalforsamling AquaDjurs 2021 indkaldelse 10.3.2021

39175/21

2 Åben Bestyrelsens beretning 2021 - Udkast 10.3.2021

39174/21
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Drøftet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Ad 1.
Tiltrådt.
Ad 2.
Drøftet.
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Forslag til jordforsynings- og byggemodningstiltag
01.11.00.G01

19/15587

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 8. oktober 2019 principper og værktøjer for en
jordforsynings- og byggemodningsstrategi. Som en del af strategien har forvaltningen
udviklet et prioriteringsværktøj, som anvendes til at vurdere, hvornår der er behov for at
opkøbe arealer og igangsætte byggemodninger, samt danne grundlag for beslutninger om
hvilke arealer der skal prioriteres byggemodnet.
Forvaltningen anbefaler, at det godkendes, at der udarbejdes anlægsforslag til brug for
arealerhvervelse eller byggemodning, således at minimumsarealerne opfyldes i henhold til de
fastsatte kriterier for boligområder.
Forvaltningen anbefaler ligeledes, at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i udgift til
Vester Hesseldal til forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser.
Boligområder
Prioriteringsværktøjet har fremvist følgende resultater for arealer til byggemodning af
boligområder. De fremhævede arealer overholder ikke minimumsarealerne:
Byområde

Kommunalt

minimumsareal

for Kommunalt

minimumsareal

for

igangsætning af byggemodninger opkøb af jord til byggemodninger
(bolig)
Fastsat areal

(bolig)
Tilgængeligt

Fastsat areal

areal

Tilgængeligt
areal

Grenaa

3 ha

0,5 ha

4,5 ha

15 ha

Auning

3 ha

4,6 ha

4,5 ha

20,8 ha

Allingåbro

0,5 ha

1,4 ha

0,75 ha

5,8 ha
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Ørsted

0,5 ha

2,0 ha

0,75 ha

5,3 ha

Trustrup

0,5 ha

0,0 ha

0,75 ha

0,0 ha

Bønnerup Strand 0,5 ha

0,0 ha

0,75 ha

1,6 ha

Ørum

0,5 ha

0,4 ha

0,75 ha

0,8 ha

Glesborg

0,5 ha

0,0 ha

0,75 ha

0,7 ha

Lyngby

0,5 ha

0,0 ha

0,75 ha

0,0 ha

Tabellen viser, at minimumsarealerne for igangsatte/færdige kommunale byggemodninger til
boligområder ikke er indfriet i Grenaa, Trustrup, Bønnerup Strand, Glesborg og Lyngby, samt
at minimumsarealerne for kommunalt ejet jord til byggemodninger ikke er indfriet i Trustrup,
Glesborg og Lyngby.
Grenaa
I Grenaa er der påbegyndt planlægning af nye byggemodninger nord for Mellemstrupvej. Til
budget 2022 udarbejdes der anlægsforslag af denne byggemodning, som maksimalt
indeholder 56 nye byggegrunde. Alle byggegrunde på den kommunale udstykning på
Møgelbjerg er enten solgt eller under salg, hvorfor der er stor efterspørgsel. Igangsætning af
byggemodning vil indfri ovennævnte minimumsareal for Grenaa.
Auning
I Auning øst, Teglværksvej, er der igangsat udbud og byggemodning af 24 kommunale
byggegrunde, der vil stå klar til sommeren 2021, som derfor indfrier minimumsarealet i
Auning.
Forvaltningen vil - på baggrund af salget pr. 15. marts 2021 på Teglværksvej - fremlægge
anlægsforslag for yderligere byggemodning til budget 2022 på Teglværksvej i Auning,
således at minimumsgrænsen for tilgængelige kommunale byggemodninger ikke kommer
under det fastsatte areal på 3 ha.
I Glesborg, Trustrup, Bønnerup Strand og Lyngby er følgende områder tilgængelige til nye
byggemodninger, der er udlagt til boligområder i kommuneplanen:
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Glesborg
Forligskredsen besluttede den 21. december 2020, at mulighederne for at erhverve og
byggemodne to områder i Glesborg belyses nærmere. Der fremlægges derfor en sag
vedrørende Glesborg snarest muligt, hvor områderne behandles nærmere.
Trustrup
I Trustrup har Letbanen endnu ikke haft den forventede indvirkning på øget efterspørgsel på
grunde. Der er en stor udstykning nord for Trustrup mod Lyngby, hvor der er adskillige
grunde til salg. Ejeren har tidligere tilbudt Norddjurs Kommune at købe hele udstykningen.
Herudover kan nedenstående områder undersøges nærmere, såfremt det ønskes at udvikle
boligområder i Trustrup, se vedlagte kortbilag.


Lyngbyvej, KP 5B6 (privat ejet)



Trustrup/Lyngby, KP 5B7 (privat ejet)



Trustrup Øst, KP 5B2 (privat ejet)

Bønnerup Strand
Ved Bønnerup Strand er der følgende områder, der kan undersøges nærmere, såfremt det
ønskes at udvikle boligområder i Bønnerup, se vedlagte kortbilag.


Bønnerup Strand Øst, KP 02-2-B (kommunalt ejet)



Stendalen, KP 02-3-B (privat ejet)



Skibsbyggervej, KP 02-5-B (privat ejet)

Lyngby
I Lyngby er der følgende område, der kan undersøges nærmere, såfremt det ønskes at udvikle
et boligområde i Lyngby, se vedlagte kortbilag.


Boligområde i Lyngby, KP 5B4.2 (privat ejet)
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En vejledende tidshorisont for ovennævnte arealer fra budgetvedtagelsen i oktober vil se
således ud:
1. Privatejede arealer

2. Kommunalt ejede arealer

Såfremt det ikke er muligt at købe et privat ejet areal ved frivillig aftale, skal der tillægges
yderligere ca. 1 års tid til ekspropriation.
Erhverv
For arealer til byggemodning af erhvervsområder har prioriteringsværktøjet tilsvarende vist
nedenstående resultater. Det fremgår af tabellen, at minimumsarealerne er indfriet i alle
byområder:
Byområde

Kommunalt

minimumsareal

for Kommunalt

minimumsareal

for

igangsætning af byggemodninger opkøb af jord til byggemodninger
(erhverv)
Fastsat areal

(erhverv)
Tilgængeligt
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areal

areal

Grenaa

0 ha

25 ha

20 ha

89,6 ha

Auning

0 ha

0,9 ha

5 ha

7,2 ha

Allingåbro

0 ha

0 ha

0 ha

7,5 ha

Ørsted

0 ha

0 ha

0 ha

2,5 ha

Trustrup

0 ha

0 ha

0 ha

0,2 ha

Bønnerup Strand 0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

Ørum

0 ha

0 ha

0 ha

0,0 ha

Glesborg

0 ha

0 ha

0 ha

5,5 ha

Lyngby

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

Alle minimumsarealerne er indfriet, og der bør ikke udarbejdes yderligere materiale til budget
2022 for erhvervsområder.
Det sidste tilgængelige erhvervsareal i Ørum er pt. under salg, hvorfor forvaltningen
anbefaler, at der frem imod budgettet for 2022 fremlægges anlægsforslag med henblik på at
erhverve eller udbyde et nyt erhvervsareal, da der igennem de senere år er solgt flere arealer i
Ørum.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Jordforsynings- og byggemodningsstrategien har tæt sammenhæng til kommuneplanen, hvori
arealer til bolig- og erhvervsområder udlægges og de overordnede rammer for anvendelsen af
områderne fastsættes.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 1,5 mio. kr. i udgift på investeringsoversigten 2021 til byggemodning af Vester
Hesseldal.
Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. der fremlægges anlægsforslag således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i
byerne kan opfyldes
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2. der fremlægges anlægsforslag med henblik på at erhverve eller byggemodne
erhvervsjord i Ørum
3. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i udgift til Vester Hesseldal til
forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser finansieret af det til formålet afsatte
rådighedsbeløb i 2021 på investeringsoversigten.
Bilag:
1 Åben Bønnerup KP

38786/21

2 Åben Lyngby KP

38785/21

3 Åben Trustrup KP

38783/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Tiltrådt.
Gruppeformændene konkluderede på møde d. 18. marts at,
”Der er behov for en belysning af sagen herunder de økonomiske konsekvenser af en eventuel
udstykning i Auning. Sagen skal også behandles i forhold til en håndtering i forligskredsen,
idet en udstykning er udenfor budgetforliget. Der rejses en sag i MTU. Der udarbejdes til
sagen information om, hvilke kommuner de borgere, der flytter til Auning kommer fra samt
deres aldersfordeling samt andre relevante mønstre i flytningen til Auning.”
Økonomiudvalget ønsker at få belyst status for udstykning Fase 2 i Nørager samt mulighed
for udstykning ved Øster Alling samt belyst plangrundlag for udstykning i Trustrup.
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Forslag til Lokalplan 087-707 for erhvervsområde ved Hesselvang
01.00.00.P00

18/6235

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. april 2018 at igangsætte en revideret planlægning for
erhvervsområde

ved

Hesselvang,

Grenaa

for

at

muliggøre

etablering

af

store

udvalgsvarebutikker på minimum 500 m2 bruttoetageareal i området. Der skal her tages
stilling til forslag til lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang.
Lokalplanforslag og forslag til kommuneplan 2021
En forudsætning for, at der kan lokalplanlægges for større udvalgsbutikker indenfor området,
er at området i kommuneplanen udlægges som et såkaldt ”aflastningsområde”.
Kommunalbestyrelsen har med forslag til kommuneplan 2021 udlagt området til
”aflastningsområde” og en forudsætning for endelig vedtagelse af nærværende lokalplan er
således, at forslag til kommuneplan 2021 vedtages uden ændringer, hvad dette angår.
Forvaltningen anbefaler, at forslag til vedlagte lokalplan sendes i offentlig høring inden den
endelige vedtagelse af kommuneplan 2021, således at udvikleres ønske om at fremskynde
processen imødekommes for tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag. En endelig
vedtagelse af nærværende lokalplan vil således kunne ske umiddelbart efter vedtagelse af
kommuneplan 2021.
Muligheden for dagligvarebutik i aflastningsområdet ved Hesselvang er ikke indarbejdet i
forslag til kommuneplan 2021, da det afføder yderligere redegørelseskrav i henhold til
planloven, som tidsmæssigt ikke var muligt at indarbejde i forslaget. Derfor er muligheden for
dagligvarebutikker i lokalplanområdet heller ikke indarbejdet i lokalplanforslaget. Det kan
dog indarbejdes på et senere tidspunkt gennem et kommuneplantillæg, og der vil derefter
kunne laves en lokalplan for at kunne realisere en sådan dagligvarebutik.
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Lokalplanens indhold
I dag gælder lokalplan 174 for området.
Vedlagte forslag til lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang skal muliggøre, at der
udover etablering af erhverv i form af lettere industri og håndværk, vidensvirksomheder,
lettere

fremstillings-

kontorerhverv,

og

liberale

håndværksvirksomheder,
erhverv

m.fl.

nu

også

lager

og

speditionsvirksomheder,

gives

mulighed

for

at

etablere

udvalgsvarebutikker på minimum 500 m2 bruttoetageareal. Forslag til ny lokalplan for
området åbner således for et bredere butiksudvalg.
Forslaget til lokalplan giver også mulighed for etablering af restauranter med en størrelse på
minimum 250 m2. Desuden bliver der mulighed for etablering af indendørs sports- og
idrætsaktiviteter for at kunne imødekomme ønsker om etablering af fx hal til padeltennis. Det
er forvaltningens vurdering, at en sådan anvendelse kan indpasses i området, såfremt den er
indendørs, som det også ses i andre kommuner.
Lokalplanen 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang giver bl.a. mulighed for udstykning af
nye erhvervsgrunde på minimum 3.000 m2. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på
maksimalt 50 % for det enkelte jordstykke, en bygningshøjde på maksimalt 11 meter og en
byggeafstand til vej- og naboskel på mindst 5 meter.
Derudover fastlægges der bestemmelser for udformning af bebyggelse og friarealer, der skal
sikre, at området bidrager til en attraktiv ankomst til Grenaa by fra syd.
Tidsplan
10. april 2018

Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægningen

22. marts 2021

Miljø- og teknikudvalget – behandling af forslag til lokalplan

13. april 2021

Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan

20. april 2021

Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan

april – juni 2021

Offentlig høring i 8 uger

27. september 2021

Miljø- og teknikudvalget behandling af lokalplan

5. oktober

Økonomiudvalget behandling af lokalplan
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12. oktober

Kommunalbestyrelsen endelig vedtagelse af lokalplan

Oktober/Nov. 2021

4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Arbejdet med planforslaget har været sat i bero, da det har afventet udarbejdelse af vedlagte
detailhandelsanalyse i 2018 og redegørelse vedrørende udlæg til aflastningsområde i 2019
samt processen for kommuneplan 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til detailhandelsanalysen og Kommuneplanen 2021.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan 087-707 Erhvervsgrunde ved
Hesselvang godkendes og offentliggøres i 8 uger.
Bilag:
1 Åben Forslag til Lokalplan 087-707, Erhvervsgrunde ved Hessselvang i 24582/21
Grenaa
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.

110

Økonomiudvalget

22.

13-04-2021

Kriterier for transport af skoleelever i forhold til køretid og ventetid
00.07.02.P00

19/19160

Åben sag

Sagsgang
MTU, Høring i BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar 2021 blev det besluttet at sende et forslag fra
kommunalbestyrelsesmedlem Aleksander Myrhøj (F) og Mads Nikolajsen (F) til behandling i
miljø- og teknikudvalget. Forslaget er ”Kriterierne for skolebuskørsel ændres til: Norddjurs
Kommune tilstræber maximal køretid på 60 minutter inkl. ventetid”.
Forvaltningen skønner, at det vil kræve en budgetforøgelse på cirka 2,85 mio. kr., hvis de
nuværende kriterier for køretid ændres til at inkludere ventetiden mellem køretid og ringetid.
Norddjurs Kommunes kriterier for befordring af transportberettigede elever
Kriterierne blev godkendt på kommunalbestyrelses møde den 17. marts 2020 og er vedlagt.
Forvaltningen praktiserer i dag de vedtagne kriterier, hvor der står, at man bestræber sig på en
maksimal køretid på 60 minutter. Dette er inklusiv ventetiden ved skifte for eksempel i
Glesborg. Det er ikke inklusiv ventetiden mellem ringetid og køretid på skolen. Denne
ventetid er forskellig på de enkelte skoler og er så vidt muligt planlagt efter den tid, som
skolerne selv vurderer, der skal til, for at eleverne kan nå at gå mellem bus og klasselokale
morgen og eftermiddag.
Det er skolernes ansvar at tilpasse sine ringetider for at undgå ventetid for sine elever. Men
for at undgå unødig ventetid, sker der følgende, som er beskrevet i kriterierne: ”Skoleleder
kontaktes under planlægningsfasen i foråret, hvis en køreplanændring medfører, at ventetiden
på skolen forøges med mere end 5 – 10 min i forhold til foregående skoleår. Det giver
skolelederen mulighed for at tilpasse ringetiderne til bustiderne, hvormed der undgås lange
ventetider efter skole.”
Den aktuelle situation per marts 2021
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Som følge af lukningen af Ørum Skole, hvor elever i stedet skulle til Glesborg Skole og
køreplanerne laves om, samt tilføjelsen af økonomi til busdrift på budget 2021, er der den 1.
marts 2021 trådt en ny køreplan i kraft. Her har forvaltningen kunnet indsætte en ny direkte
rute mellem Grenaa og Glesborg (rute 6) i stedet for at bruge regionalrute 214. Den nye rute
er lagt i forhold til Søndre Skoles ringetider, og samtidig har Glesborg Skole ændret sine
ringetider i forhold til ruten. Det betyder, at Søndre Skoles elever fra Glesborgs og Ørums
område ikke længere har lang ventetid. I den nye køreplan er køretiden for eksempel mellem
32 og 38 minutter for elever fra Bønnerup til Søndre Skole inklusiv ventetiden i Glesborg.
Tiden mellem køretid og ringetid på Søndre Skole er mellem 10 og 15 minutter i forhold til
den nye rute 6, hvilket giver maksimalt 53 minutter fra ringetid på Søndre Skole til sidste elev
er sat af i Bønnerup. Den nye køreplan betyder også, at 10. kl. elever, som brugte de gamle
ruter 1 – 5 har fået mindre ventetid om eftermiddagen. I den nye køreplan er der kun ændret
på ruter 1 – 5 samt tilføjet en ny rute 6. Der er ikke ændret på de resterende ruter, som nu
hedder 7 til 21.
Forvaltningen har undersøgt den nuværende køreplan og identificeret, hvor der er elever, som
oplever køretid inklusiv ventetid mellem ringetid og køretid, som overstiger 60 minutter. I de
værste tilfælde har nogle få elever en samlet køretid plus ventetid mellem ringetid og køretid
på maksimalt 70 minutter enten til eller fra skole, men har kortere køretid den anden vej.
Forvaltningen skønner, at det drejer sig om under 50 elever i hele kommunen, som oplever en
køretid inklusiv ventetid mellem ringetid og køretid, som ligger mellem 60 og 70 minutter i
den nuværende køreplan enten til eller fra skole.
Ændring af kriterier til maksimal køretid på 60 minutter inklusiv ventetid for 0. – 9. kl.
Langt størstedelen af eleverne har i dag allerede maksimalt 60 minutter køretid inklusiv
ventetid mellem ringetid og køretid både til og fra skole. For at alle elever kan opleve dette,
skal de fleste ruter forkortes, så den reelle køretid i bussen kommer ned på mellem 45 – 55
minutter. For at kompensere for dette vurderer forvaltningen, at der skal indsættes 5 ekstra
busser til en samlet årlig udgift på cirka 2,5 mio. kr. Hermed vil alle folkeskoleelever fra 0. –
9. kl. have en maksimal køretid, inklusiv ventetid mellem køretid og ringetid, på 60 minutter
både til og fra skole.
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Ændring af kriterier til maksimal køretid på 60 minutter inklusiv ventetid for 10. kl.
10. kl. har elever fra både den vestlige og østlige del af kommunen, men kun én skole i
Grenaa. Afstandskravet for 10. kl-elever er 9 kilometer, som man kan forvente at eleverne
selv transporterer sig til bussen. Det er muligt at nå det meste af den østlige del af kommunen
fra Grenaa inden for en times køretid inklusiv ventetid mellem køretid og ringetid, og
herudover er eleverne inden for afstandskravet på 9 km til bussen i øst. I vest kan man
maksimalt nå mellem Auning og Grenaa med skolebus på 60 minutter køretid inklusiv
ventetid mellem ringetid og køretid. Store dele af det nordvestlige Norddjurs er mere end 9
km fra Auning, hvilket for eksempel er alt nord for Ørsted. Hvis kriterierne ændres, vil alle
elever nord for Ørsted for eksempel skulle tilbydes taxi til Grenaa, da de ikke kan tilbydes
skolebus inden for 1 time og bor længere væk fra Auning end 9 km. I den nuværende
køreplan drejer det sig om 2 elever, som kan bruge den samme taxi. En taxi-løsning for de 2
elever vil årligt koste cirka 0,25 mio. kr. Hvis man kigger på en række foregående skoleår, har
der maksimalt været 2 10. kl.-elever fra området nord for Ørsted, så der vil sandsynligvis
heller ikke opstå en situation i de kommende skoleår, hvor der er brug for mere end én taxi til
at betjene 10. kl.-elever i området nord for Ørsted.
Forvaltningens anbefalinger
Forvaltningen anbefaler at fastholde de nuværende kriterier af følgende grunde:


2,55 mio. kr. er en stor budgetforøgelse set i forhold til den serviceforbedring det vil
give relativt få elever fra 0. – 9. kl. Tilsvarende er 0,3 mio. kr. for transport af 2 10.
kl.-elever ikke proportionel med serviceforbedringen.



Det er skolernes ansvar at tilpasse sine ringetider for at undgå ventetid. I tilfælde af at
en skole ikke tilpasser sine ringetider til bussen, og der for eksempel opstår 25
minutters ventetid mellem ringetid og køretid, så giver det kun 35 minutters køretid til
at få eleverne hjem, inden der er gået 60 minutter fra ringetid. I sådanne tilfælde kan
der blive behov for yderligere busser for at overholde kriterierne og dermed en endnu
større økonomi. Ved at beholde de nuværende kriterier, og dermed holde ventetiden
ude af kriterierne, vil en skoles manglende tilpasning af ringetider til køretider ikke
automatisk betyde større busudgifter for at kunne opfylde kriterierne.



De ekstra busser vil give endnu større trængsel ved skolerne, for eksempel 2 busser
mere ved buslommen ved gymnasiet i Grenaa. Kollektiv trafik råd har blandt andet på
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dialogmøde med miljø- og teknikudvalget påpeget at trafiksituationen omkring
buslommen ved gymnasiet med eksisterende antal busser er uhensigtsmæssig. Der er
ligeledes ikke plads til 2 ekstra busser på Auning Skole.


De ekstra busser vil give en dårlige udnyttelse af de enkelte busser. Der advares om en
lignende situation i afsnittet af kriterierne, hvor det fremgår at der skal være 60
minutter mellem skolernes ringetider om eftermiddagen. En dårligere udnyttelse af
busserne betyder, at flere busser vil køre med få passagerer det meste af tiden.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Hvis kriterierne ændres til maksimal køretid inkl. ventetid, hvor der menes ventetiden fra
bussens køretid til skolens ringetid, skønner forvaltningen, at der skal indsættes 5 ekstra
busser for at give alle folkeskoleelever i Norddjurs Kommune fra 0. – 9. kl. en maksimal
køretid på 60 minutter, til en samlet merudgift i forhold til det nuværende budget til
skolebuskørsel på 2,55 mio. kr. Skolebuskørslen administreres af vej og ejendom i
fællesforvaltningen og hører budgetmæssigt under miljø- og teknikudvalget.

Geografiske områder
Bus 1 (Glesborgs/Ørums
område) 6 ture pr. dag á 25
min.
Bus 2 (Rougsøs område) 6
ture pr. dag á 45 min.
Bus 3 (Syd for Grenaa) 4 ture
pr. dag á 45 min.
Bus 4 (Nord for Grenaa) 4
ture pr. dag á 45 min.
Bus 5 (Langhøjs område) 1 tur
pr. dag á 35
I alt pr. år

Antal
skole- Antal
Pris pr. Variable
dage kpl.tim. kpl.tim omk./år

Kpl.
min.

Faste
omk./år

Udgift i alt/år

150

200

500,00 595,32

297.660

185.676

483.336

270

200

900,00 595,32

535.788

185.676

721.464

180

200

600,00 595,32

357.192

185.676

542.868

180

200

600,00 595,32

357.192

185.676

542.868

35

200

116,67 595,32

69.454
1.617.286

185.676
928.380

255.130
2.545.666
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Herudover skønner forvaltningen, at det vil betyde en årlig merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold
til det nuværende budget for at kunne tilbyde taxikørsel til 10. kl.-elever i den vestlige del af
kommunen. Denne taxikørsel administreres af skole/dagtilbud i velfærdsforvaltningen og
hører budgetmæssigt under børne- og ungdomsudvalget.
Samlet set skønner forvaltningen, at den foreslåede ændring af kriterierne vil betyde en samlet
kommunal merudgift på 2,85 mio. kr. i forhold til nuværende budget, fordelt på 2,55 mio. kr.
under miljø- og teknikudvalget og 0,3 mio. kr. under børne- og ungdomsudvalget
Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. de tidligere vedtagne kriterier fastholdes, hvor der tilstræbes en maksimal køretid på
60 minutter inklusiv ventetiden i forbindelse med busskifte, hvormed budgettet ikke
skal ændres
2. alternativt ændres kriteriet til også at inkludere ventetiden mellem køretid og ringetid i
de 60 minutter og budgettet på området hæves med samlet 2,85 mio. kr. årligt fordelt
på 2,55 mio. kr. på miljø- og teknikudvalgets område (skolebuskørsel) og 0,3 mio. kr.
på børne- og ungdomsudvalgets område (taxikørsel)
3. sagen sendes i høring i børne- og ungdomsudvalget.
Bilag:
1 Åben Kriterier for Norddjurs Kommunes befordring af transportberettigede 35654/21
elever
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. og Ad. 2.
Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og Steen
Jensen (O) tiltrådte indstilling 1, at tidligere vedtagne kriterier fastholdes, hvor der tilstræbes
en maksimal køretid på 60 minutter inklusiv ventetiden i forbindelse med busskifte, hvormed
budgettet ikke skal ændres.
Et mindretal bestående af bestående af Aleksander Myrhøj (F) stemte imod indstillingerne.
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3. Godkendt.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-03-2021
Børne- og ungdomsudvalget tilslutter sig miljø- og tekniksudvalgets indstilling, hvad angår
0.- 9. klasse.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker til det kommende skoleår 2021/22 en revurdering af
skolebusmulighederne for 10. klasse elever bosat i område Nord. I den forbindelse ønskes en
belysning af muligheden for bus- eller taxatilslutning til den hurtige skolebusrute AuningGrenaa. Det skal indgå i belysningen, at elever på ungdomsuddannelserne bosat i område
Nord også kan bruge tilslutningsforbindelsen.
Børne- og ungdomsudvalget gør opmærksom på, at det er vigtigt med dialog mellem skolerne
og busplanlæggerne om fastlæggelse af både ringetider og bustider, så både busruter og
pædagogiske hensyn vægtes.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Økonomiudvalget tiltrådte flertalsindstillingen fra miljø- og teknikudvalget og henviser til
børne- og ungdomsudvalgets bemærkninger.
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Almene boligprojekter til budget 2022
03.02.00.S49

20/20574

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Denne sager omhandler almene boligprojekter til budget 2022.
Forvaltningen

anbefaler,

at

der

fremlægges

anlægsforslag

på

baggrund

af

boligorganisationernes indleverede oplysninger med henblik på at afsætte puljer til
grundkapital til almen boligbyggeri i 2022.
Til orientering skal det oplyses, at der i 2021 er bevilget grundkapital på 2 mio. kr., og der er
godkendt skema A for B45s nye almene boligbyggeri i Skovlunden i Auning. Indflytning
forventes at ske i januar 2022. B45 oplyser, at der har været stor efterspørgsel på boligerne.
Der er herudover i 2022 afsat 0,4 mio. kr. som kapitalindskud til alment boligformål på
Anholt. Det undersøges pt. om muligheden for at bygge på Anholt er realistisk, da den nye
bekendtgørelse umiddelbart ikke åbnede op for, at der kunne bygges til over rammebeløbet.
I Åbyen i Grenaa er B45 i fuld gang med at opføre 30 nye familieboliger som den første af to
etaper. B45 har oplyst, at alle lejligheder allerede er udlejet, og de forventer, at der kan ske
indflytning den 15. januar 2022. B45 sætter derfor gang i etape 2 i Åbyen, som også består af
30 familieboliger. Det forventes, at der vil kunne ske indflytning den 15. januar 2023.
I forlængelse af den årlige styringsdialog, som afholdes med samtlige boligorganisationer, der
har boliger i Norddjurs Kommune, har Tilsynet bedt boligorganisationerne om at give besked
om, hvorvidt de har planer om eventuelle nye byggeprojekter.
Under styringsdialogmøderne blev det også drøftet, om der var behov for at få opdateret den
Boliganalyse som Norddjurs Kommune fik udarbejdet i 2013. Der var enighed på alle
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møderne omkring behovet for en opdatering, således at det kan klarlægges, hvilket behov der
er for almene boliger, og hvilken type boliger, der er efterspørgsel på.
Der er derfor igangsat en opdatering af boliganalysen hos Norddjurs Kommunes rådgiver,
som forventes fremlagt for forvaltningen i foråret. Boliganalysen vil derfor kunne anvendes
som værktøj til at beslutte, hvorvidt der skal afsættes puljemidler til alment nybyggeri, og i
hvilke områder der skal bygges.
Der er kommet følgende byggeprojektsforslag fra boligorganisationerne:
Grenaa Andelsboligforening
Grenaa Andelsboligforening vil gerne bygge en etape mere i Åbyen i Grenaa. Projektet
lægger op til at der skal betales ca. 5,4 mio. kr. i grundkapital, men grunden de vil bygge på,
er kommunalt ejet og koster 5,4 mio. kr. Projektet er derfor omkostningsneutralt for
kommunen.
B45
Åbyen: B45 har, i samarbejde med Kuben, lavet et forslag vedr. en fremtidig udvikling af
Åbyen, hvor der samtidig bliver ryddet op på det gamle elværk og eventuelt også i den øvrige
gamle bygningsmasse, der er i nærheden samt med mulighed for at forskønne området. B45
arbejder med to scenarier, hvor scenarie A er uden inddragelse af kommunal grund. Scenarie
A vil kræve ca. 3.2 mio. kr. i grundkapital.
Scenarie B vil kræve ca. 7,7 mio. kr. i grundkapital, men der vil blive indtægter for salg af
grund til ca. 6 mio. kr., hvilket betyder, at projektet vil koste Norddjurs Kommune ca. 1,7
mio. kr. Den kommunale grund, som B45 foreslår inddraget, er dog pt ikke til salg.
B45 vil på baggrund af den store interesse for boligerne i etape 1 i Skovlunden, som forventes
udlejet hurtigt, gerne fortsætte med en etape 2.
GD 4: B45 vil meget gerne fortsætte byggeriet på GD-grunden og lave en sidste etape 4.
Grundkapitalen forventes at blive ca. 4-6 mio. kr.
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B45 vil også gerne byde ind på et projekt på en af de tilbageværende grunde i Åbyen, hvis
Norddjurs Kommune beslutter, at der skal bygges der.
Lejerbo
Lejerbo oplyser, at de gerne vil opføre et projekt, såfremt der kan findes en grund centralt
beliggende i Auning. Projektet forventes at have en grundkapital på ca. 2,2 mio. kr. Lejerbo
oplyser, at de afventer Boliganalysens konklusion i forhold til, hvilken type boliger der
efterspørges, inden de kan blive mere konkrete omkring et eventuelt byggeri.
Tidsplan
Maj 2021

Fremlæggelse af anlægsforslag fra forvaltningen på baggrund af
boligorganisationernes oplysninger

Oktober 2021

Budget 2022 godkendes og der afsættes eventuelle puljer til grundkapital
i de områder, hvor den opdaterede boliganalyse har konkluderet, at der
skal bygges almene boliger.

November 2021

Under forudsætning af, at der er fastsat puljemidler til grundkapital
anmodes boligselskaberne om at fremlægge konkrete projekter indenfor
rammerne af de puljemidler, der er afsat

Februar 2022

Projekterne fremlægges politisk, hvorefter der udvælges x-antal
byggeprojekter indenfor de afsatte puljemidler

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Norddjurs Kommunes almene boligpolitik samt procedurebeskrivelsen for udmøntning af
denne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at der fremlægges anlægsforslag på baggrund af
boligorganisationernes indleverede oplysninger med henblik på at afsætte puljer til
grundkapital til almen boligbyggeri i 2022.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Udbud på drift og vedligeholdelse af gadelys i Norddjurs Kommune
88.00.00.G01

21/1991

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I driftsbudget 2021 er der afsat en driftspulje til drift og vedligeholdelse af gadelys i
Norddjurs Kommune. Den nuværende kontrakt med Verdo, som er ansvarlig for driften,
udløber den 1. oktober 2021, og driftsopgaven skal derfor i udbud. Der skal tages stilling til,
om forvaltningen kan indgå kontrakt efter gældende indkøbsregler for EU-udbud med en
offentlig licitation og med vægtningen 50/50 på pris og kvalitet som kriterieanbefaling fra
udbudskonsulentfirmaet.
Udbuddet er over samlet 6 år med en 4 årig periode plus 2 x 1 år i option. Prisen, der
konkurreres på, er på de samlede 4 år, og prisen for eventuelle optionsår skal være tilsvarende
de foregående år.
Kvalitet vægtes efter disse parametre:


Udførende arbejdskraft skal være ansat i det vindende firma (ikke underentreprenør)



Arbejdes skal udføres efter gældende danske regler for el- og gadelys af en
entreprenør med el-autorisation. Entreprenøren skal kunne dokumentere lignende
arbejde indenfor de seneste 5 år via referencer fra andre danske kommuner



Der stilles krav i form af kvalitetsnorm for beredskab og akut udrykning og
afhjælpning af fejl på kort tid (2 timer for kritiske fejl, større udfald og 8 dage max for
udbedring af mindre fejl)



Ugentligt opdatering af GIS-data med data på hvilke fejl, der har været på det enkelte
punkt, vægtes højt.

Tidsplanen for udbuddet:
Ultimo april

Udbud offentliggøres
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Ultimo maj

Tilbud modtages

Medio juni

Analyse af tilbud udføres

Ultimo juni

Standstill-periode

Primo juli

Kontrakt kan indgås

1. oktober 2021

Opgaven overtages

13-04-2021

Det forventes, at samlet pris på bygge- og anlægsopgaven er over 3 mio. kr., og i henhold til
Norddjurs

Kommunes

indkøbspolitik

giver

dette

beslutningskompetencen

til

kommunalbestyrelsen på tilbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af arbejdet.
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det økonomisk
mest fordelagtige tilbud efter de opstillede kriterier for vægtning.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Bæredygtighed er kodeordet for Norddjurs kommune. Også når det gælder gadebelysning og
drift heraf. Der er stort fokus på at vælge lokal arbejdskraft, og at der benyttes materialer, som
er genanvendelige, og at der vælges armaturer, som kun bruger det nødvendige energi for at
overholde belysningskravene. Alle nye armaturer er med LED og dæmpes i de 8 mørkeste
timer på døgnet.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at indkomne tilbud på opgaven kan holdes indenfor det allerede afsatte
driftsbudget.
Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. kriterierne for udbuddet godkendes
2. udbudsformen godkendes
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det økonomisk mest fordelagtige
tilbud efter de opstillede kriterier for vægtning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
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Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Tiltrådt.

08.04.2021 Forvaltningen bemærker
Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i de nævnte eksempler på delkriterier til
underkriteriet kvalitet, både er egnethedskrav og delkriterier for kvalitet. Egnethedskrav
anvendes til at vurdere om tilbudsgiver/virksomheden har den fornødne økonomi samt teknisk
og faglig kunnen til at kunne udføre opgaven, mens tildelingskriterier med dertilhørende
under- og delkriterier anvendes til at vurdere det tilbud som de egnede tilbudsgivere har
indsendt.
Det præciseres på baggrund af ovenstående at:
Pkt. 1 – Udførende arbejdskraft skal være ansat i det vindende firma, er et egnethedskrav.
Pkt. 2 – Arbejde skal udføres efter gældende danske regler af en entreprenør med elautorisation, samt at entreprenøren kan dokumentere lignende arbejde inden for de seneste 5
år er et egnethedskriterie.
Pkt. 3 – Krav til beredskab, akut udrykning samt afhjælpning af fejl er en del af et delkriterie
til underkriteriet Kvalitet.
Pkt. 4 – Opdatering af GIS-data, er en del af et delkriterie til underkriteriet Kvalitet.
Det vil i udbudsmaterialet være yderligere egnethedskrav samt yderligere delkriterier til
underkriteriet kvalitet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt med de præciseringer, der er angivet i forvaltningens bemærkninger af 8. april 2021.
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13-04-2021

Anlægsbevilling og kriterier vedr. statens pulje Landsbyfornyelse 2020
01.11.24.G01

21/2472

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I budget 2021 er der afsat 4,875 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse. Der skal
tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives, og endvidere skal kriterierne for anvendelse af
midlerne godkendes.
Der er desuden afsat driftsmidler på 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til en boligsocial
medarbejder, som anbefalet i §17 stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske
problemer. Der skal tages stilling til anvendelsen af midlerne.
Til miljø- og teknikudvalgets tidligere drøftelser ved møder den 27. november 2013 og den
22. maj 2018 om en strategi for brugen af landsbyfornyelsesmidlerne, blev der foretaget en
screening af 10 udvalgte byer med fokus på synlighed fra byernes hovedstrøg. Screeningen
omfattede følgende byer:


Auning bymidte



Allingåbro - hovedgaden



Trustrup - langs hovedvejen



Ørsted – omkring silogrunden



Vivild – Langgade



Glesborg – Glesborg Bygade



Voer – Voer Færgevej



Gjesing – Auningvej og Løvenholmvej



Fannerup – langs hovedgaden



Stenvad – forbi Mosebrugscentret.
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Miljø- og teknikudvalget har hvert år siden 2013 og senest på mødet den 2. marts 2020
besluttet, at puljerne skulle prioriteres efter følgende kriterier:


Nedrivning af nedslidte boliger i landsbyer under 3.000 (nu 4.000) indbyggere og det
åbne land



Nedrivning af private erhvervsbygninger



Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme



Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Udvalget valgte ved tidligere drøftelser således at nedprioritere følgende kriterier:


Istandsættelse af nedslidte boliger



Istandsættelse af erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv



Ombygning af erhverv til udlejningsboliger



Istandsættelse af forsamlingshuse



Udgifter forbundet med kondemnable boliger



Indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger



Indretning af byrum som led i bygningsfornyelse.

Administrationen af kriterierne har fungeret tilfredsstillende, hvorfor forvaltningen vil
anbefale at videreføre dem. Det bemærkes, at alle aftaler skal være indgået frivilligt.
Anlægsrammen på 4,875 mio. kr. er styrende for omfanget af indsatser i 2021. Med en
forventning om tildeling af flere midler fra de kommende statslige puljer for
Landsbyfornyelser

vil

forvaltningen

foreslå,

at

strategien

for

brugen

af

landsbyfornyelsesmidlerne behandles igen på møde efter sommerferien med henblik på
beslutning af kriterier for anvendelsen af midlerne i de kommende år. Det forventes således,
at en højere anlægsramme i 2022 og overslagsårene kan sikre en større udnyttelse af det høje
statstilskud uden at den kommunale finansiering skal hæves.
Den statslige udgiftsramme til Landsbyfornyelsespulje 2020 i Norddjurs Kommune er på
3,119 mio. kr. og er gældende indtil den 20. februar 2022.
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I finanslovsaftalen for 2021 er der aftalt en ekstraordinær indsats i landdistrikterne. 56
kommuner har haft mulighed for at anmode om at komme i betragtning til at få tildelt midler
til landsbyfornyelse fra den statslige udgiftsramme på sammenlagt 261,2 mio. kr. Norddjurs
Kommune har indsendt anmodning om dette. Endvidere er der i finanslovsaftalen 2021
besluttet at hæve den statslige refusionsprocent fra 60% til 80%.
I budget 2021 er der afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til en boligsocial medarbejder, som
anbefalet i §17, stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer.
Forvaltningen foreslår, at disse midler anvendes til en opsøgende indsats for kondemnable
boliger eller fjernelse af skrot og affald.
Indsatsen kan desuden øges ved at fokusere på lejemål med hyppig udskiftning af lejere,
hvilket kan indikere mangler ved lejemålet. Desuden kan markedet overvåges for ”billige
huse”, som står tomme og til salg. Her kan være grundlag for at vurdere ejendommenes
egnethed til beboelse og pålægge ejeren istandsættelse, før der igen kan flytte beboere ind i
huset. Hvis en ejendom som er beboet vurderes helt uegnet til beboelse, kan det medføre en
udgift til kommunen til genhusning. Dette forhold gælder ikke, hvis ejendommen ikke er
beboet på tidspunktet for vurdering og påbud om istandsættelse.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i
landsbyer. Puljen medvirker desuden til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og
er med til at understøtte de nationale målsætninger og FN’s verdensmål om klima og
bæredygtighed.
Økonomiske konsekvenser
Refusionssatsen er 80% fra statens side.
Der er afsat 4,875 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse. Endvidere er der
afsat 1,875 mio. kr. på investeringsoversigten til landsbyfornyelse som indtægt fra staten.
Anlægsrammen på 4,875 mio. kr. er styrende for omfanget af indsats i 2021. Med henblik på i
højere grad at kunne udnytte den høje statslige tilskudsprocent i 2022 og overslagsårene søges
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der en højere anlægsramme afsat i forbindelse med budgetarbejdet for 2022 og
overslagsårene.
Der er afsat 0,2 mio. kr. til en boligsocial medarbejder.
Indstilling
Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling på 4,875 mio. kr. til medfinansiering af landsbyfornyelse
finansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte rådighedsbeløb
2. der gives anlægsbevilling på 1,875 mio. kr. i indtægt fra statens
Landsbyfornyelsespulje 2020 finansieret af det på budget 2021 til formålet afsatte
rådighedsbeløb
3. hidtil anvendte kriterier for anvendelse af midlerne fortsat benyttes til statens
Landsbyfornyelsespulje 2020
4. det afsatte driftsbeløb på 0,2 mio. kr. til en boligsocial medarbejder anvendes som en
opsøgende indsats for kondemnable boliger eller fjernelse af skrot og affald.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Tiltrådt.
Ad. 4. Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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13-04-2021

Anlægsbevilling asfalt 2021
05.00.00.G00

21/2282

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der er i budget 2021 afsat en pulje på 12 mio. kr. til de årlige større asfaltarbejder og fortove.
Forvaltningen foreslår, at der af de 12 mio. kr. afsættes ca. 1 mio. kr. af midlerne primært til
fortovsrenoveringer ud fra den prioriteringsliste, der blev udarbejdet i 2020 til forbedring af
fortove i Norddjurs Kommune. Se vedlagte prioriteringsliste med fortove 2021.
Årlige større asfaltarbejder
Der er for 2021 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres
(listen er ikke udtømmende). Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand og trafiktal, samt
den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes
tilstand løbende ændrer sig grundet vejrets påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte
arbejder, eller andre skader som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten. Af veje ved
havet er der prioriteret asfaltarbejder på to strækninger, det er Klitten ved Grenaa strand, samt
Klitvej, Møllebækvej og Telefonvej ved Fjellerup Strand for i alt ca. 1,4 mio. kr.
Udbuddet af asfaltbelægninger 2021 vil ligge over 3 mio. kr. - men under EU-tærskelværdi. I
henhold til kommunens udbudsregler er det således kommunalbestyrelsen, der beslutter
udbuds-form, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.
Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer
med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen
lokale entreprenører inden for asfaltbranchen.
Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da
forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.
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Asfaltarbejdet forventes udbudt i april - maj, og såfremt de indkomne tilbud ligger inden for
de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i 3. kvartal 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlige sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Der er på investeringsoversigten for budget 2021-2024 afsat 12,0 mio. kr. til asfalt og
fortovsarbejder. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres
af det på investerings-oversigten afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr.
Indstilling
Vej og ejendomschefen indstiller, at
1. prioriteringsliste for 2021 godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til asfalt og fortovsarbejder i 2021,
finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på investeringsoversigten
2021-2024
3. asfaltarbejderne i 2021 udbydes for et beløb på ca. 11 mio. kr. via begrænset licitation
med tildelingskriteriet laveste pris
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med
den laveste pris.
Bilag:
1 Åben Prioriteringsliste fortove 2021

33470/21

2 Åben Prioriteringsliste 2021 rev. 2

33469/21

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.
Ad. 3. Tiltrådt.
Ad. 4. Tiltrådt.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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27.

13-04-2021

Forslag til Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner
27.00.00.G00

19/18326

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny udgave af Norddjurs Kommunes politik for
børn og unge i udsatte positioner.
Siden 2007 har det været et lovkrav, at alle kommuner udarbejder en politisk vedtaget
sammenhængende børnepolitik, der beskriver kommunens indsats overfor børn, unge og
familier i udsatte positioner, som har behov for særlig støtte. Politikken skal også indeholde
en plan for indsatsen overfor ungdomskriminalitet og en beskrivelse af beredskabet ved
mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge. Den sammenhængende børnepolitik skal
godkendes politisk én gang i hver valgperiode.
I Norddjurs Kommune kaldes den sammenhængende børnepolitik for Politik for børn og unge
i udsatte positioner. Dette skyldes et ønske om at skabe en større tydelighed i forhold til den
målgruppe, som politikken omhandler.
I forbindelse med Ny start på Socialområdet blev det besluttet, at Norddjurs Kommunes
sammenhængende børnepolitik skulle opdateres i løbet af sidste halvdel af 2020, og at
opdateringen skulle tage afsæt i den socialpolitiske tilgang, som blev vedtaget på
kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2020. Den socialpolitiske tilgang er vedlagt som
bilag.
Spredningen af COVID-19 i samfundet har medført, at den oprindelige tidsplan for processen
er blevet forsinket, ligesom forsamlingsforbuddet har forhindret afholdelsen af to planlagte
borgermøder og en tværgående workshop. Derfor godkendte børne- og ungdomsudvalget på
udvalgsmødet den 12. november 2020 en alternativ tids- og procesplan for arbejdet med
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politikken. Efter den nye plan er der gennemført en række interviews med børn, unge,
forældre, medarbejdere og frivillige foreninger, som danner grundlag for politikken.
Sideløbende hermed har en mindre arbejdsgruppe sikret en opdatering af den
sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Denne er opdateret i forhold til bl.a.
lovgivning, ungdomskriminalitetsnævn, målgrupper og et større fokus på betydningen af
fællesskaber. Derudover er der sket mindre sproglige justeringer i beredskabet ved mistanke
om vold eller overgreb mod børn og unge.
Forslaget til politik for børn og unge i udsatte positioner og de tilhørende handleplaner er
vedlagt som bilag. Desuden der vedlagt en oversigt over de nuværende indsatser og
servicetilbud på socialområdet.
Det skal bemærkes, at der endnu ikke er et færdigt layout på politikken, hvorfor der vil ske
tilpasninger af materialets opsætning.
Politikken og de tilhørende handleplaner har været sendt til høring i handicaprådet,
ungdomsrådet, MED-udvalg på socialområdet samt MED-udvalg og bestyrelser på skole- og
dagtilbudsområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Politikken for børn og unge i udsatte positioner tager afsæt i Norddjurs Kommunes
socialpolitiske tilgang og skal læses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og
strategier på børne- og ungeområdet, herunder sundhedspolitikken, socialpolitikken,
antimobbestrategien og den nye politik for Tidlig indsats og Inklusion - Fællesskaber for alle.
Politikken for tidlig indsats og inklusion har fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer i
dagtilbud og skoler til gavn for alle kommunens børn og unge, herunder også børn og unge i
udsatte positioner. Som følge heraf er inklusions- og uddannelsesindsatsen ikke et
selvstændigt fokusområde i politikken for børn og unge i udsatte positioner.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at forslaget til Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte
positioner (inklusiv tilhørende handleplaner) godkendes.
Bilag:
1

Åben Socialpolitisk tilgang

11237/21

2

Åben Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner

12451/21

3

Åben Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

12413/21

4

Åben Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og 11510/21
unge

5

Åben Notat - Overblik over indsatser og servicetilbud på socialområdet

11543/21

6

Åben Høringssvar fra handicaprådet - Politik for børn og unge i udsatte 24126/21
positioner

8

Åben Høringssvar fra Børneby Midts MED-udvalg - Politik for børn og unge 38222/21
i udsatte positioner

9

Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Politik for børn og unge i udsatte 40690/21
positioner

10 Åben Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Politik for børn i udsatte 40697/21
positioner
11 Åben Bilag til høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Inddragelse af børn og 40698/21
unge ved valg af indsats og opfølgning
12 Åben Høringssvar fra Område Auning - Politik for børn og unge i udsatte 40694/21
positioner
13 Åben Høringssvar fra Visitationsafdelingens Børne- og familieteam - Politik 34170/21
for børn og unge i udsatte positioner
13 Åben Høringssvar fra Bestyrelsen i Børneby Midt - Politik for børn og unge i 39958/21
udsatte positioner
14 Åben Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og 39839/21
Sundhedsplejen - Politik for børn og unge i udsatte positioner
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15 Åben Høringssvar fra Områdeudvalg for skole og dagtilbud - Politik for børn 39780/21
og unge i udsatte positioner
16 Åben Høringssvar fra SSP lokalrådet - Politik for børn og unge i udsatte 41074/21
positioner
17 Åben Høringssvar fra MED-udvalget i UngNorddjurs - Politik for børn og 41269/21
unge i udsatte positioner
18 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen - Politik for udsatte børn og unge

41300/21

19 Åben Høringssvar fra lokal MED-udvalget Socialpsykiatri Norddjurs - Politik 42188/21
for børn og unge i udsatte positioner
20 Åben Høringssvar fra Område Grenaa - Politik for børn og unge i udsatte 42270/21
positioner
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-03-2021
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der udarbejdes en årlig status på, hvordan politikken
omsættes til konkrete handlinger.
Der arbejdes videre med SSP lokalrådets forslag om at samskrive planer vedrørende
ungdomskriminalitet. Dette drøftes på børne- og ungdomsudvalgets dialogmøde med
lokalrådet.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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13-04-2021

Statsligt tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel
00.22.04.G01

21/4148

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Regeringen og de politiks partier i Folketinget har den 18. februar 2021 indgået en ”Aftale om
håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i
grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021”.
I den forbindelse modtager de enkelte kommuner et statsligt tilskud til følgende aktiviteter:


Fagligt løft i folkeskolen



Indsatser i regi af PPR



Indsatser i klubtilbud



Tiltag i elevråd.

Norddjurs Kommune modtager i alt 1,048 mio. kr. Beløbet skal lægges oven i de eksisterende
budgetter og skal være anvendt inden udgangen af juli 2021.
Norddjurs Kommune har den 26. marts 2021 modtaget en skrivelse fra Børne- og
Undervisningsministeriet om indholdet i aftalen – herunder de nærmere retningslinjer for
kommunernes anvendelse og fordeling af midlerne. Skrivelsen er vedlagt som bilag. Desuden
er der vedlagt en oversigt over fordelingen af de afsatte midler, dels mellem kommunerne, og
dels mellem de forskellige aktivitetstyper.
Forvaltningen er i færd med at udarbejde et forslag til, hvordan Norddjurs Kommunes andel
af midlerne kan fordeles mellem de enkelte skoler mv. Forslaget vil blive eftersendt, så det
foreligger forud for behandlingen af sagen i børne- og ungdomsudvalget og økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune modtager følgende puljemidler:
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(hele 1.000 kr.)
Fagligt løft i folkeskolen

641

Indsatser i regi af PPR

280

Klubtilbud

96

Elevråd

31

I alt

1.048

Midlerne overføres til Norddjurs Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af
bloktilskuddet for 2021.
Norddjurs Kommune skal senest den 7. maj 2021 indsende en redegørelse til Børne- og
Undervisningsministeriet om fordelingen af midlerne, ligesom ministeriet senest ved
udgangen af 3. kvartal 2021 skal modtage en redegørelse for det faktisk realiserede forbrug af
midlerne.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til Norddjurs Kommunes fordeling af det statslige tilskud på 1,048 mio. kr.
godkendes.
2. Norddjurs Kommune har vedrørende ”Aftale om håndtering af faglige udfordringer
og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdomsog voksenuddannelser frem mod sommeren 2021” fået tilsagn fra Børne- og
Undervisningsministeriet om i alt 1,048 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der
om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 1,048 mio. kr. Tilsvarende søges en
tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 1,048 mio. kr. Den samlede ændring er
budgetneutral.
Bilag:
1 Åben Brev til kommunalbestyrelser

52599/21

2 Åben Bilag vedr. fordeling af tilskud pr. kommune

52595/21

3 Åben Fordeling af statslig tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel - fagligt 54457/21
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løft i folkeskolen og elevråd
4 Åben Notat om tilskud til indsatser til styrket faglighed og trivsel hos elever

53845/21

5 Åben Trivselsfremmende indsatser UngNorddjurs

53836/21

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-04-2021
Ad. 1
Tiltrådt.
Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at de 31.212 kr. til elevråd fordeles efter antal
elevrådsenheder.
En tilrettet oversigt er vedlagt som bilag.
Ad. 2
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Anlægsbevilling til IT i folkeskolen
00.30.00.S00

19/23096

Åben sag

Sagsgang
BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. i 2021
til en opgradering af IT-udstyr i folkeskolen.
Midlerne anvendes til løbende indkøb og udskiftning af skolernes pc’ere, switche og
accesspoints til trådløst net.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Anlægsbevillingen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes politik for IT og
læring.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten for 2021 til ”Folkeskolereformen – udgifter
til IT-genanskaffelser”.
Indstilling
Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2021 til IT
i

folkeskolen,

som

finansieres

af

det

til

formålet

investeringsoversigten for 2021.
Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-03-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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13-04-2021

Køb af grund
82.01.00.G00

21/1071

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-03-2021
Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Køb af ejendom
82.01.00.A26

20/22491

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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13-04-2021

Salg af ejendom
82.02.00.G10

20/1439

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Økonomiudvalget indstiller, at modtaget bud accepteres.
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13-04-2021

Forslag til alternativ anvendelse af investeringsmidler
00.30.14.S00

19/20405

Lukket sag

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-03-2021
Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Tiltrådt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Tiltrådt.
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Orientering
00.20.00.I00

20/22686

Åben sag

Sagsgang
ØK
Sagsfremstilling
På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:


Luftfart skal være en del af de grønne transportinvesteringer.



Tilskud til Radio Djursland.



Referat fra møde 22.03.2021 vedr. tilgængelighed i lufthavnen.



Pressemeddelelse. Guld til Aarhus: Lufthavnen opføres i gyldent nordisk design.



Referat fra projektpræsentation den 25.03.21



Retlig sag.



Personaleforhold



Referat fra møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 25. marts 2021



Informationsbrev vedrørende indberetning af hjælpemiddeldata



Aarhus Airport genåbner med SAS-rute mellem Aarhus og København



Tilslutning til Kombit’s genudbud af en fælleskommunal valgløsning. Der er afsat
midler på budgettet til den årlige udgift. Der forventes en årlig betaling for Norddjurs
Kommune på ca. 0,2 mio. kr. årligt i 10 år, hvor der i det foregående udbud var
forventet 0,2 mio. kr. årligt i 6 år.



Covid-19



Infrastrukturforhandlinger



Forlængelse af bekendtgørelse om tilrettelæggelse af politiske møder



Møde om vækstpakke

Bilag:
1

Åben

Udspil til Infrastrukturforhandlinger

46024/21

2

Åben

Svar på ansøgning fra Radio Djursland

46038/21

3

Åben

Referat fra møde den 22.03.2021 vedr. tilgængelighed til lufthavnen

47872/21
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4

Åben

5

Lukket

6

Lukket

7
8

13-04-2021

Guld til Aarhus_Lufthavnen opføres i gyldent nordisk design.pdf

49218/21

Åben

Referat fra møde i bestyrelsen i midttrafik 25. marts 2021.pdf

50508/21

Åben

Informationsbrev

til

kommuner

om

indberetning

af 50778/21

hjælpemiddeldata
9

Åben

Aarhus Airport genåbner med SAS-rute mellem Aarhus og 52495/21
København - Aarhus Airport genåbner med SAS-rute mellem
Aarhus og København

10 Åben

Tilslutning til fælleskommunalt udbud af ny valgløsning

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2021
Til efterretning.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
Åben sag
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Bilagsoversigt
1.

Regnskab 2020 for Norddjurs Kommune
1.

2.

3.

Driftsoverførsler fra 2020 til 2021
1.

Overførsler mellem regnskabsår (15118/21)

2.

Handleplaner for merforbrug over 2,5%.pdf (37040/21)

3.

Overførsler 2020 til 2021.pdf (37204/21)

4.

Covid merudgifter og kompensation pr. aftaleenhed.pdf (39764/21)

Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021
1.

4.

Overførsel af anlæg fra 2020.pdf (12208/21)

Befolkningsprognose 2021-2025
1.

6.

Regnskab 2020 (49210/21)

Befolkningsprognose 2021-2030.pdf (39759/21)

Udmøntning af puljer til covid-19 indsatser til rengøring, kompetenceudvikling mv.
1.

Notat om afklaring af investeringsmuligheder (49257/21)

2.

Rapport bæredygtig og miljøvenlig rengøring og desinfektion (Søren Kanne
Skolen) (49602/21)

7.

3.

Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - Dagplejen (49599/21)

4.

Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Vaskemaskine) (48926/21)

5.

Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Børnehave) (48923/21)

6.

Rapport miljøvenlig rengøring og desinfektion - (Busser) (48920/21)

7.

Samlet prioriteringsliste - ECA-vandsanlæg (49697/21)

Evaluering af Norddjurs Kommunes whistleblowerordning
1.

8.

Whistleblowerpolitik (49858/21)

Behandling af handicaprådets tilgængelighedspulje 2021
1.

Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Djurslandsskolen
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(29944/21)
2.

Ansøgningsskema

til

handicaprådets

tilgængelighedspulje

-

Sangstrup

Forsamlingshus (29942/21)
3.

Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Købmandsgruppen
Gjerrild (29940/21)

4.

Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Frivillighuset i
Ørsted (29939/21)

5.

Ansøgningsskema til handicaprådets tilgængelighedspulje - Grenaa Naturskole
(29938/21)

9.

Proces for revidering af Norddjurs Kommunes restaurationsplan
1.

13.

Restaurationsplan for Norddjurs Kommune (48782/21)

Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune
1.

Helhedsorienteret indsats - forslag 1 - oprindeligt forslag til fordeling af opgaver
og målgrupper (158852/20)

2.

Helhedsorienteret indsats - forslag 2 - justeret forslag til fordeling af opgaver og
målgrupper (159725/20)

3.

Helhedsorienteret indsats - forskel mellem forslag 1 og forslag 2 (159727/20)

4.

Helhedsorienteret og tværgående ungeindsats i Norddjurs Kommune (158860/20)

5.

Helhedsorienteret og tværgående indsats for voksne borgere med komplekse
problemer (159962/20)

6.

Høringssvar fra handicaprådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling
og indsats i Norddjurs Kommune (183874/20)

7.

Høringssvar fra ældrerådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og
indsats i Norddjurs Kommune (184430/20)

8.

Høringssvar fra ungdomsrådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling
og indsats i Norddjurs Kommune (2755/21)

9.

Høringssvar fra område-MED på socialområdet - Helhedsorienteret og
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (2174/21)

10. Høringssvar fra områdeudvalget for administrationen - Helhedsorienteret og
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (184839/20)
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11. Høringssvar fra LMU Visitationsafdelingen - Helhedsorienteret og tværgående
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (2175/21)
12. Høringssvar fra Lokaludvalget i Arbejdsmarkedsafdelingen - Helhedsorienteret
og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (2178/21)
13. Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen
- Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs
Kommune (2180/21)
14. Høringssvar fra Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs
Kommune (2171/21)
15. Høringssvar fra administrationen på socialområdet - Helhedsorienteret og
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (2173/21)
16. Høringssvar

fra

Lokal-MED-udvalget

i

Socialpsykiatri

Norddjurs

-

Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs
Kommune (2751/21)
17. Høringssvar fra MED-Ørum Bo-og Aktivitetscenter - Helhedsorienteret og
tværgående sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (5287/21)
18. Helhedsorienteret sagsbehandling og indsats - besvarelse af spørgsmål
(44612/21)
19. Helhedsorienteret

tværgående

sagsbehandling

og

indsats

-

spørgsmål

fremkommet i høringsperioden (44615/21)
20. Eksempel på kompliceret sagsforløb - EAU 27.01.21 (15217/21)
21. (Lukket bilag)
22. Model 3 - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats - 17. marts
2021 (44617/21)
23. Bilag til model 3 - 17. marts 2021 (44624/21)
14.

Masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter
1.

Ansøgning midler til projektering AIK (18507/21)

2.

Masterplan for Auning Idræts og Kulturcenter (168242/20)

3.

Mailkorrespondance Arkikon AIK (26854/21)

4.

Kortbilag med placering af hal (33595/21)
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15.

5.

Kortbilag matrikelnumre (33593/21)

6.

Notat omkring planforhold og lokalplan (18516/21)

7.

Opdateret kort med hal og p-pladser (49094/21)

13-04-2021

Godkendelse af politik og strategier
1.

Grafisk vision, politik, strategier, handleplaner KFU (85763/20)

2.

Proces- og tidsplan for politikudvikling på kultur- og fritidsudvalgets område
(100527/20)

3.

Udkast til Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik efter høring
(34623/21)

4.

Udkast til Kulturstrategi efter høringssvar (31544/21)

5.

Udkast til Fritidsstrategi efter høringssvar (30784/21)

6.

Udkast til Turismestrategi efter høringssvar (34910/21)

7.

Udkast til Landdistriktsstrategi efter høringssvar (30813/21)

9.

Udkast til Købstadsstrategi for Grenaa efter høringssvar (30941/21)

10. Oversigt over forslag og kommentarer til strategier og politik fra høringssvar
(32427/21)
11. Oversigt over høringssvar (35250/21)
16.

Projekt Fjellerup Strandliv
1.

17.

18.

Projektbeskrivelse Strandliv - Fjellerup Strand (32583/21)

Deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune
1.

Invitation Danmarks VILDESTE kommune (31562/21)

2.

Naturkapitalsværdier for Danmarks 98 kommuner (31564/21)

3.

Kommunernes grad af sammenlignelighed (31565/21)

4.

Naturkapitalindekset og Norddjurs Kommunes score på denne (31841/21)

5.

Jordbunden i Norddjurs Kommune (31569/21)

6.

Oversigt over Norddjurs Kommunes igangværende naturforvaltning (31570/21)

7.

Mulige projekter ved deltagelse i Danmarks vildeste Kommune (31571/21)

Stillingtagen til ansøgninger/henvendelser om større solcelleanlæg
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1.

Tidligere sag om stillingtagen til nye ansøgninger om solcelleanlæg (167170/20)

2.

Kort over ansøgninger pr. 12.01.21 (32507/21)

3.

Screening for Solceller, Høbjerg (32513/21)

4.

Screening for Solceller, Dalstrup (32512/21)

5.

Screening for Solceller, Bjørnholm (32511/21)

6.

Screening for solceller - Århusvej (32510/21)

7.

Screening for solceller - Hevringholm (32509/21)

8.

Oversigt over solcelleansøgninger (32508/21)

9.

Redegørelse fra advokat (153626/20)

10. Redegørelse fra advokat (169069/20)
11. Ansøgninger - ikke igangsatte projekter (52875/21)
19.

20.

21.

Generalforsamling i AquaDjurs A/S
1.

Generalforsamling AquaDjurs 2021 indkaldelse 10.3.2021 (39175/21)

2.

Bestyrelsens beretning 2021 - Udkast 10.3.2021 (39174/21)

Forslag til jordforsynings- og byggemodningstiltag
1.

Bønnerup KP (38786/21)

2.

Lyngby KP (38785/21)

3.

Trustrup KP (38783/21)

Forslag til Lokalplan 087-707 for erhvervsområde ved Hesselvang
1.

Forslag til Lokalplan 087-707, Erhvervsgrunde ved Hessselvang i Grenaa
(24582/21)

22.

Kriterier for transport af skoleelever i forhold til køretid og ventetid
1.

Kriterier for Norddjurs Kommunes befordring af transportberettigede elever
(35654/21)

26.

Anlægsbevilling asfalt 2021
1.

Prioriteringsliste fortove 2021 (33470/21)

2.

Prioriteringsliste 2021 rev. 2 (33469/21)
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Forslag til Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner
1.

Socialpolitisk tilgang (11237/21)

2.

Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner (12451/21)

3.

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet (12413/21)

4.

Beredskabsplan ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge
(11510/21)

5.

Notat - Overblik over indsatser og servicetilbud på socialområdet (11543/21)

6.

Høringssvar fra handicaprådet - Politik for børn og unge i udsatte positioner
(24126/21)

8.

Høringssvar fra Børneby Midts MED-udvalg - Politik for børn og unge i udsatte
positioner (38222/21)

9.

Høringssvar fra Børneby Nord - Politik for børn og unge i udsatte positioner
(40690/21)

10. Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Politik for børn i udsatte positioner
(40697/21)
11. Bilag til høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Inddragelse af børn og unge ved
valg af indsats og opfølgning (40698/21)
12. Høringssvar fra Område Auning - Politik for børn og unge i udsatte positioner
(40694/21)
13. Høringssvar fra Visitationsafdelingens Børne- og familieteam - Politik for børn
og unge i udsatte positioner (34170/21)
13. Høringssvar fra Bestyrelsen i Børneby Midt - Politik for børn og unge i udsatte
positioner (39958/21)
14. Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen
- Politik for børn og unge i udsatte positioner (39839/21)
15. Høringssvar fra Områdeudvalg for skole og dagtilbud - Politik for børn og unge i
udsatte positioner (39780/21)
16. Høringssvar fra SSP lokalrådet - Politik for børn og unge i udsatte positioner
(41074/21)
17. Høringssvar fra MED-udvalget i UngNorddjurs - Politik for børn og unge i
udsatte positioner (41269/21)
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18. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Politik for udsatte børn og unge (41300/21)
19. Høringssvar fra lokal MED-udvalget Socialpsykiatri Norddjurs - Politik for børn
og unge i udsatte positioner (42188/21)
20. Høringssvar fra Område Grenaa - Politik for børn og unge i udsatte positioner
(42270/21)
28.

Statsligt tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel
1.

Brev til kommunalbestyrelser (52599/21)

2.

Bilag vedr. fordeling af tilskud pr. kommune (52595/21)

3.

Fordeling af statslig tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel - fagligt løft i
folkeskolen og elevråd (54457/21)

34.

4.

Notat om tilskud til indsatser til styrket faglighed og trivsel hos elever (53845/21)

5.

Trivselsfremmende indsatser UngNorddjurs (53836/21)

Orientering
1.

Udspil til Infrastrukturforhandlinger (46024/21)

2.

Svar på ansøgning fra Radio Djursland (46038/21)

3.

Referat fra møde den 22.03.2021 vedr. tilgængelighed til lufthavnen (47872/21)

4.

Guld til Aarhus_Lufthavnen opføres i gyldent nordisk design.pdf (49218/21)

5.

(Lukket bilag)

6.

(Lukket bilag)

7.

Referat fra møde i bestyrelsen i midttrafik 25. marts 2021.pdf (50508/21)

8.

Informationsbrev til kommuner om indberetning af hjælpemiddeldata (50778/21)

9.

Aarhus Airport genåbner med SAS-rute mellem Aarhus og København - Aarhus
Airport genåbner med SAS-rute mellem Aarhus og København (52495/21)

10. Tilslutning til fælleskommunalt udbud af ny valgløsning (52824/21)
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Underskriftsside

Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kasper Bjerregaard (V)

Steen Jensen (O)

Jens Meilvang (I)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Ulf Harbo (Ø)
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