23. februar 2012

Syv godkendte udviklingstiltag skal understøtte vækst i Morsø Kommune
Godkendelsen af Udviklingsplan Mors 2015 den 22. januar betyder, at syv konkrete businesscases for
Turisme og Erhverv får øget fokus, og indebærer blandt andet ansættelse af koordinatorer for
henholdsvis energiklynger og events i Morsø Kommune.
Baggrunden for Udviklingsplan Mors 2015 er Fjordbank Mors’ konkurs i sommeren 2011 og ønske om at
understøtte initiativer til vækst.
- Det er helt central, at vi tager afsæt i nuværende styrkepunkter, hvor der er potentiale for videre udvikling,
udtaler Michael Dahlgaard som er viceborgmester og formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Borgmester Lauge Larsen uddyber i den forbindelse:
- at de syv businesscase ikke er højtflyvende operahuse, men konkrete udviklingsinitiativer som
bygger videre på det, vi gør godt, eksempelvis vores vindmølle- og solcelleprojekter, der er
understøtter vores klimaplan om at være selvforsynende i 2025.
De syv businesscases er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Energiklynge Mors
En styrket event- og profileringsindsats
Erhvervs- og innovationsforum
Væksthotel
Skaldyrsklækkeri
Havne på Mors
Oplevelsesplatform for moleret

Se mere om de syv businesscases og de konkrete beslutninger for iværksættelse i faktaboksen næste
side. Arbejdet med Udviklingsplanen Mors 2015 er varetaget af Niras konsulenterne og finansieret
af EU midler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Lauge Larsen, Borgmester
via telefon 99 70 70 00 eller ll@morsoe.dk
Michael Dahlgaard, Viceborgmester og Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
via telefon 2479 2248 eller mid@morsoe.dk

FAKTA
De 7 businesscases – og de konkrete beslutninger for iværksættelse.
Energiklynge Mors:
- Business casen forankres i Udvalget for Teknik & Miljø til videre udmøntning
- Der ansættes en projektmedarbejder snarest muligt, som indledningsvist finansieres af
Morsø Kommune
- Der søges herefter, jf. business case´ens anbefalinger etableret energiklynge offentligeprivate partnerskaber
En styrket event- og profileringsindsats:
- Business casen forankres i Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget til videre udmøntning
- Der ansættes en event-medarbejder snarest muligt, som indledningsvist finansieres af
Morsø Kommune
Erhvervs- og innovationsforum:
- Business casen forankres i Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget til videre udmøntning i
samarbejde med borgmesteren
- Der fokuseres endvidere på inddragelse af landbrugsinteressenter i dette erhvervs- og
innovationsforum
Væksthotel:
- Business casen foreslås forankret hos Morsø Erhvervsråd til videre udmøntning i tæt
samarbejde med private aktører og Væksthus Nordjylland
- Når projektet er forretningsplan-beskrevet af Morsø Erhvervsråd, tages spørgsmålet om
eventuel og indledningsvis kommunal medfinansiering op til drøftelse
Skaldyrsklækkeri:
- Business casen foreslås, jf. oplægget forankret hos Dansk Skaldyrcenter/DTU-Aqua og
Vilsund Blue
- Projektet følges af Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget
Havne på Mors:
- Business casen foreslås forankret i Udvalget for Teknik & Miljø til videre udmøntning i
tæt samarbejde med interessenterne i de konkrete projekter og den samlede
havneudvikling

