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Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale
temaer og strategisk problemløsning.
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Rul juni: ØK d. 15/6, KB d. 22/6


Gennemgang af beslutningsprotokol for:
o Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. juni



Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
o Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 26. maj
o Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 27. maj
o Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 31. maj
o Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 1. juni
o Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 7. juni
o Eks. børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 9. juni
o Økonomiudvalgsmøde d. 15. juni

Rul august: ØK d. 17/8, KB d. 24/8


Gennemgang af beslutningsprotokol for:
o Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 21. jun.



Gennemgang af dagsorden for:
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o Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 23. juni
o Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 23. juni
o Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 24. juni


Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
o Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 7. juni



Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
o Økonomiudvalgsmøde d. 17. august
o Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. august

Øvrige punkter til behandling


-

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Borgmester og kommunaldirektør deltager i erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde
d. 23. juni.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 23-06-2021
Beslutningsprotokoller og dagsordner blev gennemgået.
Der var følgende nedslag:


Der var sag på kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni om medarbejder-award, hvor
sekretariatschef Christina Sørensen tager videre initiativ til, at der udarbejdes et
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forslag til setup i dialog med hovedudvalget. Kommunaldirektøren involveres forud
for dialogen.


Som led i genåbningen efter Covid-19 åbnes der op for spørgetid i
kommunalbestyrelsen igen i 2022 under hensyn til retningslinjer vedr. spørgetid før og
efter kommunalvalg. Sekretariatschef Christina Sørensen tager videre initiativ ift.
kommunikation og videre proces.



I forhold til sag på kultur- og fritidsudvalgsmøde vedr. outdoor investeringer er der
koordineret mellem fælles- og velfærdsforvaltningen ift. renovering af legepladser,
som vil finde sted i 2022.



Vedrørende projekt Fjellerup Strandliv på kultur- og fritidsudvalgsmødet blev det
besluttet, at styregruppen udvides med Landsbyklyngen, således at de også er
repræsenteret i styregruppen. Det blev ligeledes besluttet, at Bente Hedegaard bliver
formand, og Alexander Myrhøj bliver næstformand for gruppen.



Den politiske ambition om bæredygtighedsperspektivet blev drøftet generelt.

Øvrige orienteringer:


Borgmesteren retter henvendelse til regionen vedr. vaccinationssted i Grenaa på
baggrund af brev sendt til regionen d. 17. juni.



Konstitueret fællesforvaltningsdirektør foranlediger, at der fremsendes relevante
notater vedr. gasledning til borgmester og kommunaldirektør mhp. overblik og fælles
forståelse forud for evt. politisk videre initiativ.



Det blev aftalt, at konstitueret fællesforvaltningsdirektør tager initiativ til et møde
vedr. status på solceller i august.



Kommunaldirektøren orienterede om seneste nyt vedr. energianlæg og investeringer.



Velfærdsdirektøren orienterede om den aktuelle strejkesituation omkring
sygeplejersker, der pt ikke har en særskilt betydning for Norddjurs.

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Borgmester og kommunaldirektør deltager i erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde
d. 23. juni.
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Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Gennemgang af tekniske- og mængdekorrektioner. Økonomichef Bettina Andersen deltager i
punktet.
Budgetopfølgning for maj. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.
Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten per 31. maj 2021.
Indmeldingerne i den anden budgetopfølgning for 2021 viser, at der er strukturelt underskud
er knap 51 mio. kr. hvilket er 21 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Der blev
budgetteret med et strukturelt underskud på cirka 29 mio. kr. i det oprindelige budget grundet
ekstraordinære afdrag på gæld på 35 mio. kr.
Merforbruget på 21 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende forhold:


Der indmeldes et merforbrug på driften på 5,3 mio. kr., der primært vedrører Covid-19
udgifter og merudgifter på socialområdet på voksen- og plejeudvalget.



Der vil være en midtvejsregulering i 2021, der forventes at udgøre i alt 14,4 mio. kr.
for Norddjurs Kommune, hvilket er 4,4 mio. kr. mere end de 10 mio. kr. der er afsat i
budgettet



Lavere anlægsindtægter i 2021. Det skyldes primært, at der var indlagt en reserve til
overførsel af indtægtsbudget fra 2020, som ikke anvendes, da de fleste af de
budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev realiseret i 2020.

Drift
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Indmeldingerne viser, at der et samlet merforbrug inden for servicerammen på 7,1 mio. kr. og
et samlet mindreforbrug uden for servicerammen på 1,8 mio. kr. De samlede merudgifter til
Covid-19 inden for servicerammen forventes at udgøre 11,2 mio. kr.
Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært et merforbrug på 8,0 mio. kr. på
voksen- og plejeudvalgets område. Heraf er 5,4 mio. kr. ekstraudgifter relateret til COVID-19.
Herudover er der indmeldt merforbrug på socialområdet på 6,1 mio. kr., blandt andet til
særligt dyre enkeltsager. Samtidigt forventes der et mindreforbrug på Sundheds- og
omsorgsområdet på 3,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører udskudte indsatser på området.
På børne- og ungdomsområdet indmeldes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der forventes
merudgifter til COVID-19 på 5 mio. kr. og mindreudgifter flere andre steder. Heriblandt 2,6
mio. kr. på myndighedsområdet og 2,0 mio. kr. på pulje til særligt dyre enkeltsager.
Der er kun mindre afvigelser inden for servicerammen på de øvrige udvalg.
I forbruget indenfor servicerammen indgår puljerne til administrative ændringer og værn om
servicerammen som forudsættes anvendt i 2021. Der resterer 8,7 mio. kr. i de to puljer.
Puljerne udgjorde oprindeligt 18 mio. kr. i budget 2021. Derudover er der den strategiske
pulje under økonomiudvalget, hvor der resterer 0,425 mio. kr. Dette beløb forudsættes også
anvendt i 2021.
Fagudvalgene skal fortsat have fokus på økonomistyringen på eget område, herunder udgifter
der afholdes i forbindelse med COVID-19, men også mindreudgifter som følge af
nedlukningen til eks. kørsel, vikarer, kurser mv.
Uden for servicerammen indmelder arbejdsmarkedsområdet et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.
på udgifter til forsørgelse. Det skyldes primært, at antallet af ledige ikke er så højt som
forventet.
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Voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget har derimod et samlet merforbrug
uden for servicerammen, hvilken primært skyldes, at indtægtspuljer på i alt 3,5 mio. kr. til
særligt store enkeltsager ikke forventes anvendt.
Midtvejsregulering inklusiv kompensation for COVID-19
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2022 aftalt en midtvejsregulering inklusiv
kompensation for COVID-19 udgifter i 2021. Den samlede midtvejsregulering udgør -2,5
mia. kr. Beløbene for den enkelte kommune er endnu ikke opgjort, men det forventes, at
Norddjurs Kommune skal tilbagebetale cirka 14,9 mio. kr. i 2021. Dette beløb er indregnet i
det forventede regnskab. Der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel
midtvejsregulering. Der forventes dermed en afvigelse på 4,9 mio. kr. til det oprindelige
budget. Der vil blive søgt en bevilling i denne budgetopfølgning.
Servicerammen bliver udvidet med den del af midtvejsreguleringen, der omhandler
kompensationen for Covid-19 udgifter, det ændrede pris og lønskøn og puljer i 2021.
Kompensationen anslås at udgøre cirka 5,7 mio. kr. for Norddjurs Kommune, mens det
ændrede pris og lønskøn forventes at udgøre cirka 2,0 mio. kr. I alt forventes kommunens
serviceramme at blive udvidet med 7,7 mio. kr. Der vil blive taget stilling til udmøntningen af
kompensationen samt det ændrede pris- og lønskøn i denne budgetopfølgning, der behandles
af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august.
Servicerammen
Indmeldingerne i denne budgetopfølgning viser, at servicerammen overholdes, når der tages
højde for, at servicerammen udvides med de aftalte midler i midtvejsreguleringen til
kompensation vedrørende Covid-19 og forhøjelse af pris og lønskøn.
Anlæg
Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr.
overholdes. Der er budgetlagt med 114 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser
mindreudgifter på 4,8 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Puljen til overførsler af
budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt.
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De samlede anlægsindtægter forventes at blive 16,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Det
skyldes primært, at puljen til overførsler af anlægsindtægter fra 2020 til 2021 på 20 mio. kr.
kun delvist bliver anvendt. Derimod forventes der større indtægter fra grundsalg end
budgetteret. Der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af
kommunen.
Kassebeholdning
Det forventede kassetræk i 2021 er på cirka 65 mio. kr. Der er budgetteret med et kassetræk
på cirka 31 mio. kr. Afvigelsen skyldes det samlede merforbrug, samt at der skal udbetales
kapitalindskud til boligbyggeriet i Åbyen på i alt cirka 12 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ved udgangen af maj ca. 392 mio. kr.
Opmærksomhedspunkter


Stigende udgifter på socialområdet voksen-handicap. Området indmelder 6,1 mio. kr. i
merforbrug, der primært vedrører særligt dyre enkeltsager.



Store udgifter til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Indmeldingen viser et forventet
merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2021.

Vedlagt er: 1) Hovedoversigten samt anlægsbudget per maj 2021.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Hovedoversigt samt anlægsbudget per maj 2021
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Beslutning i Direktionen den 23-06-2021
Budgetopfølgning for maj
Drøftet. Der var følgende nedslag:


Der er en fortsat opmærksomhed på Covid-19 relaterede udgifter.



Der er på baggrund af de stigende udgifter på socialområdet voksen-handicap
informeret om, at velfærdsdirektøren har taget initiativ til videre undersøgelse af den
økonomiske situation vedr. området.

Gennemgang af tekniske- og mængdekorrektioner
Drøftet og godkendt. Den videre politiske involvering blev endvidere aftalt.
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Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:
Generelle emneområder


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



K98



EU-kontoret i Bruxelles



Business Region Aarhus

Fagområder


VisitAarhus



Center for Offentlig Ledelse



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland



Rådet for fremtidens kompetencer.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 23-06-2021
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 understreges kommunernes rolle mht. at
implementere verdensmålene lokalt igennem partnerskaber om bæredygtig lokal udvikling, og
målene indgår f.eks. også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi.
Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling som en overordnet begrebsramme, for at sikre fokus på at arbejde innovativt og
fokusere på eksekvering og langsigtede effekter inden for kommunens forskellige fagområder
som fx bosætning, omsorg, uddannelse, miljø, sundhed og infrastruktur.
Verdensmålene giver mulighed for at arbejde værdibåret og retningsskabende og kan styrke
de tværgående perspektiver igennem et helhedsfokus på kommunen som samfund med en
række emnemæssige udfordringer.
På de områder, hvor det giver værdi, lader direktionen derfor verdensmålene fungere som
kobling til konkrete udviklingsprojekter og tværfaglige samarbejdsformer, og lader dem være
styrende for udviklingen af eksterne partnerskaber, samt inddragelse af borgere og
civilsamfund.
Direktionen arbejder med 5 minutters oplæg som metode til at kvalificere specifikke emner til
behandling. Fagdirektørerne holder 5 minutters oplæg om aktuelle emner med strategisk
ophæng i direktionen, herunder eksempelvis relevante fagpolitikkers indhold, forinden
politisk behandling i fagudvalgene.
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan (bilag vedlagt).
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Drøftelse af femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne.
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om, at det er en central
prioritering, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere til social- og
sundhedssektoren. Det forudsætter en styrket rekruttering til uddannelserne og en
betydelig indsats for at få flere til at gennemføre uddannelserne.
Velfærdsforvaltningen udarbejder notat om vurdering af indhold og konsekvenser for
Norddjurs, som eftersendes. Vedlagt er: 1) Borgmesterbrev vedr. aftale, 2) Endelig
aftaletekst. Velfærdsdirektøren knytter en kort bemærkning til punktet.



Midtvejsstatus på udvalgenes arbejdsplaner. Fagdirektørerne gennemgår væsentlige
nedslag i udvalgenes arbejdsplaner for andet halvår af 2021. Sekretariatschefgruppen
har drøftet fagudvalgenes arbejdsplaner for 2. halvår 2021. Sekretariatscheferne
opfordrer til en opmærksomhed på behandling af sager samt aktiviteter i fagudvalgene
frem til valget. Vedlagt er: 1) MTU arbejdsplan for 2021, 2) EUA arbejdsplan for
2021, 3) KFU arbejdsplan for 2021, 4) VPU arbejdsplan for 2021, 5) BUU arbejdsplan
for 2021.



Budgetanalyse om anlægsstyring. På økonomiudvalgets møde den 8. december 2020
blev det besluttet, at der i forud for budget 2022 udarbejdes en budgetanalyse om
anlægsstyringen. Analysen er begrundet i en væsentlig udvidelse af anlægsniveauet i
budgetperioden 2021-2024 samt flere projekter med eksterne interessenter og
bidragsydere. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet kl. 10.00. Vedlagt er:
1) Dagsordenspunkt om budgetanalyse vedr. anlægsstyring, 2) Budgetanalyse om
anlægsstyring, 3) Guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med
eksterne parter.



Ydelseskommissionens rapport samt første afrapportering fra Reformkommissionen.
Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltager i punktet via Teams kl. 10.30.
Faktaarket til Ydelseskommissionens rapport opsummerer de økonomiske
konsekvenser af anbefalingerne. Faktaarket til Reformkommissionens første
afrapportering viser, at udfaglærte har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end
faglærte, og det er på den baggrund relevant at hjælpe de unge 18-29 årige til en
uddannelse samt opkvalificere ledige over 30 år. Vedlagt er: 1) Oplæg om
Ydelseskommissionens rapport samt første afrapportering fra Reformkommissionen,
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2) Faktaarket til Ydelseskommissionens rapport, 3) Faktaarket til
Reformkommissionens første afrapportering.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1

Åben Årshjul 2021

82293/21

2

Åben Strategisk udmøntningsplan

160075/20

3

Åben Borgmesterbrev - lærepladsaftale SOSU-uddannelser

87624/21

4

Åben Aftaletekst vedr. lærepladsaftale

87627/21

5

Åben Notat om vurdering af indhold i 5 årig aftale om lærepladser på SOSU 91457/21
uddannelserne

6

Åben Arbejdsplan MTU 2021

165771/20

7

Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2021 - 16. juni 88989/21
2021

8

Åben Arbejdsplan KFU 2021

148183/20

9

Åben Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2021

194403/19

10 Åben Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021

189154/19

11 Åben Dagsordenspunkt - budgetanalyse om anlægsstyring

90013/21

12 Åben Budgetanalyse - anlægsstyring

45846/21

13 Åben Guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med 71556/21
eksterne parter
14 Åben Oplæg

om

afrapporteringer

fra

Ydelseskommissionen

og 89987/21

Reformkommissionen
15 Åben Faktaark - De økonomiske effekter af ydelseskommissionens 89997/21
anbefalinger
16 Åben Faktaark

-

ufaglærtes

arbejdsmarkedstilknytning

Reformkommissionen
Beslutning i Direktionen den 23-06-2021
Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan
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Drøftet.
Budgetanalyse om anlægsstyring
Drøftet. Økonomichef Bettina Andersen foranlediger, at analysen tilrettes på baggrund af
direktionens drøftelse forud for økonomiudvalgets behandling af sagen. Herunder særligt med
fokus på beløbsgrænse for politisk behandling af anlægsprojekter, sikring af den konstruktive
anvendelse af kompetencer i vej og ejendom generelt ift. anlægsområdet samt udvikling af
anlægsprojekter med eksterne parter i et samskabende perspektiv.
Drøftelse af femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne
Drøftet. Det blev aftalt at være opmærksom på evt. videre initiativ ifm. kommende
budgetforhandlinger og den faktiske rekrutteringsudfordring på SOSU-området.
Midtvejsstatus på udvalgenes arbejdsplaner
Fagdirektørerne gennemgik arbejdsplanerne og gjorde væsentlige nedslag, herunder bl.a.:


Miljø- og teknikudvalget behandler lokalplaner for solcelleanlæg, Skovskolen,
kommuneplan i sammenhæng med de aktuelle infrastrukturforhandlinger samt projekt
Næse for Vand.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget drøfter DI’s erhvervsklimamåling samt
behandler helhedsorienteret sagsbehandling. Derudover tilføjes øvrige dialogmøder til
arbejdsplan.



Kultur- og fritidsudvalget behandler masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter
samt GIC.



Børne og ungdomsudvalget behandler vurdering af behovet for udvidelse af Auning
Skole i forhold til befolkningsudviklingen, specialundervisning samt Djurslandskolen.

Velfærdsdirektøren og arbejdsmarkedschefen tager initiativ til den videre behandling af
helhedsorienteret sag, som forelægges kommunaldirektøren før sommerferien.
Betydningen af behandlingen af sager i forhold til kommunalvalget beror på en individuel
vurdering i den enkelte forvaltning i samråd med udvalgsformand.
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Ydelseskommissionens rapport samt første afrapportering fra Reformkommissionen
Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen knyttede en bemærkning til hver af de to rapporter.
Der var følgende nedslag i forhold til Reformkommissionens rapport:


Anbefalingerne skal generelt vurderes ift. det kommende års budget, herunder ses i
sammenhæng med afrapporteringen fra den tværgående uddannelsesgruppe.



Der er et element af social arv i forhold til problemstillingerne, og denne arv kan
brydes af en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er derfor et
opmærksomhedspunkt i forhold til at lave indsatser, der forsøger at tilknytte denne
gruppe borgere til arbejdsmarkedet.



Uddannelsesindsatsen skal på længere sigt fremtidssikres, herunder en sikring af
balancen mellem udbud og efterspørgsel af akademikere og erhvervsuddannede.



Konklusionerne blev drøftet ift. tilstedeværelsen af gymnasium i Norddjurs.

Der var følgende nedslag i forhold til Ydelseskommissionens rapport:


Den gældende lokalpolitik på området i Norddjurs Kommune er i tråd med de
anbefalinger, som Ydelseskommissionen har lagt frem.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde d. 4. august er der foreløbig følgende punkter:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast
punkt

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:


Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast
punkt



Afrapportering fra den tværgående gruppe for opsamling og fremtidsperspektiver på
baggrund af covid-19 (efter sommerferien)



Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 på økonomiudvalgets område (august)



Drøftelse af form, emner og program for direktionsseminar (sommer/efterår)

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Direktionen har fokus på at afholde møder under hensyn til de gældende retningslinjer og
vejledninger ift. at mindske smittespredning af covid-19.
Beslutning i Direktionen den 23-06-2021
Til efterretning.
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Bilagsoversigt
2.

Økonomi
1.

4.

Hovedoversigt samt anlægsbudget per maj 2021 (90827/21)

Punkter til behandling
1.

Årshjul 2021 (82293/21)

2.

Strategisk udmøntningsplan (160075/20)

3.

Borgmesterbrev - lærepladsaftale SOSU-uddannelser (87624/21)

4.

Aftaletekst vedr. lærepladsaftale (87627/21)

5.

Notat om vurdering af indhold i 5 årig aftale om lærepladser på SOSU
uddannelserne (91457/21)

6.

Arbejdsplan MTU 2021 (165771/20)

7.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2021 - 16. juni 2021
(88989/21)

8.

Arbejdsplan KFU 2021 (148183/20)

9.

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2021 (194403/19)

10. Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan 2021 (189154/19)
11. Dagsordenspunkt - budgetanalyse om anlægsstyring (90013/21)
12. Budgetanalyse - anlægsstyring (45846/21)
13. Guide til gennemførelse af større anlægsprojekter i samskabelse med eksterne
parter (71556/21)
14. Oplæg om afrapporteringer fra Ydelseskommissionen og Reformkommissionen
(89987/21)
15. Faktaark - De økonomiske effekter af ydelseskommissionens anbefalinger
(89997/21)
16. Faktaark - ufaglærtes arbejdsmarkedstilknytning - Reformkommissionen
(90001/21)
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Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Konstitueret
fællesforvaltningsdirektør
Kim Bruun Nielsen
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