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Til behandling (åbne punkter)
29.

Udsendelse af dagsordener og referater til kommunalbestyrelsen
via PolitikerWeb samt mødeindkaldelser via Outlook
Sagsnr.: 773-2008-8888

J.nr.: 00.13.06

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Økonomiudvalget anbefaler, at effektiviseringsmulighederne ved anvendelse af Outlook,
Intranet og PolWeb tages i anvendelse snarest muligt.
Der gennemføres en demonstration af systemets anvendelse for Kommunalbestyrelsen
umiddelbart efter temamødet 10.2.2010.

Indstilling
Fællessekretariatet orienterer og demonstrerer brug af PolWeb for Økonomiudvalget og
anbefaler
− at dagsordener til udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder og tilhørende bilag
samt referater fra disse møder udsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne via
PolWeb,
− der gives en introduktion til kommunalbestyrelsen i brugen af PolWeb,
− at booking af politiske møder og mødeindkaldelser i øvrigt foretages af administrationen via Outlook, således at kommunalbestyrelsesmedlemmerne får mulighed for enten at acceptere eller afslå mødeindkaldelsen.

Videre behandling
Økonomiudvalget (03.02.2010)
Kommunalbestyrelsen (22.02.2010)

Sagsresumé
Morsø Kommune har siden maj 2007 anvendt det elektroniske dagsordensystem, der
ligger i KMD – elektronisk dokumenthåndtering. Dagsordener samt bilag til udvalgsmøder og kommunalbestyrelser er siden maj 2007 udsendt via mail til medlemmerne.
Dagsorden med bilag er i samme periode også udsendt i papirudgave, da politikernes
IT- udstyr ikke har været tilstrækkelig opdateret til dels at kunne udskrive og de har heller ikke haft udstyr, der kunne medbringes til møderne.

Sagsbeskrivelse
Dagsordener/referater via PolWeb
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har pr. 1. januar 2010 fået nyt mobilt og fast ITkommunikationsudstyr, bestående af bærbar pc, color printer og mobiltelefon samt USB
– modem og internet-opkobling. Dette udstyr giver mulighed for dels at kunne modtage
og læse dagsordener, bilag og referater på pc-en og der er også mulighed for at med94
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bringe den bærbare pc til udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder og tilkoble
denne til det trådløse netværk og her læse dagsorden og bilag.
Såfremt der er ønske om at udskrive dagsorden og enkelte bilag er det udleverede udstyr i stand til dette.
For yderligere at lette adgangen til dagsordener, bilag og referater har Morsø Kommune
indgået aftale med KMD om levering af PolWeb. PolWeb er et program, der via kommunens hjemmeside giver politikere og borgere mulighed for at se/hente dagsordener,
bilag og referater fra de politiske møder. Politikere tildeles en autorisation, således at
også lukkede punkter og bilag kan ses.
Fra websiden er det muligt at udsøge sagsfremstillinger, bilag og hele dagsordener/referater til visning eller udskrivning.
Når en dagsorden/referat er publiceret fra administrationen tilgår der politikerne en mail,
som fortæller at dagsorden/referat er tilgængelig.
PolWeb er meget enkelt at betjene og KMD’s repræsentant vil efter nærmere aftale give
en kort introduktion til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Mødeindkaldelser via Outlook
Administrationen har for kalenderåret 2010 udsendt mødeindkaldelser til udvalgs- møder, kommunalbestyrelsesmøder og forskellige kurser via Outlook. Mødeindkaldelsen
bliver, når den er accepteret automatisk sat ind i de indbudtes kalender og for såvel politikerne som administrationen giver det et godt overblik.
Indtrykket er, at disse mødeindkaldelser er blevet godt modtaget og administrationen vil
derfor gerne fortsætte med at indkalde til møder, kurser m.m. via Outlook.

Retsgrundlag
Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser
Såfremt dagsordener og bilag publiceres via PolWeb kan der spares ca. 15.000 kr. i
portoudgifter pr. år og ca. 25.000 kr. i printudgifter pr. år.

Andre konsekvenser
Publicering af dagsordener og referater via PolWeb er et fint signal at sende set i relation til, at Morsø Kommune er klimakommune og også set i forhold til Statens beslutninger om at anvende e-post i så vid udstrækning som muligt.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke

95

Morsø Kommune

30.

Økonomiudvalget

3. februar 2010

Opfølgning på Nørre Vosborg seminaret 28. og 29. januar 2010
Sagsnr.: 773-2009-21542

J.nr.: 00.01

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Tilfredshed med Nr. Vosborg-arrangementet.
Der arbejdes videre med udarbejdelse af oplæg til økonomisk politik 2013 og effektiviseringsstrategi 2010-2013, jf. programmerne for de politiske temamøder 10.2.2010 og
25.3.2010.
Der udarbejdes et oplæg til borgerinddragelse til drøftelse i Kommunalbestyrelsen.
Der udarbejdes oplæg til proces for drøftelse af evt. revision af kodeks for god politisk
ledelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren ønsker en drøftelse af og opfølgning på de væsentligste konklusioner i Nørre Vosborg seminaret med henblik på det videre arbejde med at formulere oplæg til
− Økonomisk politik 2011 – 13 og
− Effektiviseringsstrategi for 2010 – 13.
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Valgbestyrelse for Kommune- og Regionsrådsvalget, november
2013
Sagsnr.: 773-2010-1234

J.nr.: 84.03.03

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Økonomiudvalget indstiller, at Økonomiudvalgets medlemmer udpeges som valgbestyrelse med Michael Dahlgaard som næstformand.
Følgende stedfortrædere foreslås udpeget:
- for Lauge Larsen: Viggo Vangsgaard
- for Peter Therkildsen: Hans Ejner Berthelsen
- for Meiner Nørgaard: Tommy Bach
- for Poul Riis Roesen: Hans Hensberg
- for Anthon Toft: Anna Noe Bovin
- for Walther Mikkelsen: Kjeld Bak

Indstilling
Fællessekretariatet anbefaler, at der til valgbestyrelsen for kommune- og regionsrådsvalget i 2013 udpeges
− 5-7 medlemmer
− 5-7 personlige stedfortrædere
− en næstformand for valgbestyrelsen (borgmesteren er formand)

Videre behandling
Kommunalbestyrelsen (22.02.2010)

Sagsresumé
Til kommunevalget den 17. november 2009 var Økonomiudvalgets medlemmer udpeget
som valgbestyrelse, med Bente Lyndrup som næstformand.

Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen skal vælge en valgbestyrelse med mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Retsgrundlag
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af
23. juni 2008, kapitel 3 vedr. valgbestyrelser:
§ 13.

For hver kommune og hver region vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen
8 uger før valgdagen.

Stk. 2.

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
1.

Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund
og valgforbund,

2.

tilvejebringer stemmesedler og opslag,
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3.

forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen), jf. dog
stk. 3, og

4.

forestår opgørelsen af valget.

Stk. 3.

Valgbestyrelsen i kommunen forestår fintællingen af såvel kommunalbestyrelsesvalget som regionsrådsvalget. Regionsvalgbestyrelsen kan foretage en
fornyet fintælling af regionsrådsvalget, enten af hele stemmematerialet eller
dele deraf, jf. § 80.

§ 14.

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne af
valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. Den
gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere
vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Stk. 2.

Et medlem af kommunalbestyrelsen, herunder borgmesteren, der er opstillet
som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til
valgbestyrelsen.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet,
hvis formanden har forfald.

§ 15.

Valgbestyrelsens formand forbereder, indkalder og leder valgbestyrelsens
møder. Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 2.

Valgbestyrelsens formand træffer afgørelse i alle spørgsmål, der ikke giver
anledning til tvivl.

Stk. 3.

Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om valget
og resultatet heraf indføres. Valgbestyrelsen i kommunen fører særskilte
valgbøger for kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget. Velfærdsministeren fastsætter regler om valgbøgernes indhold og udformning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger
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Valgbestyrelsen for Thisted Kredsen for perioden 2010 - 2013
Sagsnr.: 773-2010-852

J.nr.: 81.14.01

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Økonomiudvalget indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere:
Lauge Larsen/Viggo Vangsgaard
Michael Dahlgaard/Anthon Toft
Poul Roesen/Meiner Nørgaard
Peter Therkildsen/Walther Mikkelsen

Indstilling
Fællessekretariatet anbefaler, at der til valgbestyrelsen for Thisted Kredsen udpeges
− 3 medlemmer, foruden borgmesteren og
− 4 stedfortrædere.

Videre behandling
Kommunalbestyrelsen (22.02.2010)

Sagsresumé
Morsø Kommune var i valgperioden 2006 - 2009 repræsenteret af følgende:
Medlemmer:

Stedfortrædere:

Egon Pleidrup Poulsen
Poul Roesen
Bente Lyndrup
Walther N. Mikkelsen

Lauge Larsen
Martin Jørgensen
Ellen Philipsen Dahl
Peter Therkildsen

Sagsbeskrivelse
Valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af 2 kommuner, skal bestå af 8 medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret ved 4 medlemmer.
Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.
Borgmesteren for den anden kommune, er født medlem, og hver af de 2 kommunalbestyrelser vælger af sin midte de øvrige 3 medlemmer.
Thisted Kommune har for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013 udpeget
følgende:
Medlemmer:

Stedfortrædere:

Lene Kjelgaard Jensen
Ulla Vestergaard
Morten Bo Bertelsen
Jens Kr. Yde

Ole Westergaard
Jens Vestergaard Jensen
Ida Pedersen
Viggo Iversen
99
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Retsgrundlag
Lov af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget vedrørende valgkredsinddeling. Morsø og Thisted kommuner er pr. 01.01.1997 sammenlagt til én kreds, med
Thisted Kommune som kredskommune.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger.
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TV-optagelser under kommunalbestyrelsesmøder
Sagsnr.: 773-2010-1252

J.nr.: 00

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Pressen gives adgang til TV- og fotodækning, og Udviklingsafdelingen udarbejder
nærmere aftale om vilkår.

Indstilling
Udviklingsafdelingen foreslår, at
− anmodningen fra TV Midt Vest om adgang til TV-dækning af kommunalbestyrelsersmøder drøftes, og der i givet fald indgåes en kort skriftlig aftale med angivelse af
kontaktperson i administrationen for reservation af plads i byrådssalen.

Videre behandling
Økonomiudvalget (den 3. februar 2010)
Kommunalbestyrelsen (22. februar 2010)

Sagsresumé
Henvendelse fra TV Midt Vest om generel aftale om adgang til kommunalbestyrelsens
møder.

Sagsbeskrivelse
TV Midt Vest har anmodet om at få en aftale om, at de altid kan få lov til at gå rundt og
filme de første par minutter i byrådssalen – og derefter gøre sig mere usynlige og fra et
fast kamera filme under det punkt, de er interesseret i. Derefter vil TV Midt Vest forlade
lokalet.
Baggrunden for henvendelsen er, at TV Midt Vest af og til har sager, hvor de gerne vil
have lov til at filme i byrådssalen. Enkelte gange har de i en af de midtvestjyske kommuner oplevet, at det har været svært eller direkte umuligt at få adgang til dette.
TV Midt Vest vil forud for TV optagelse meddele, at de vil kommer og filme og ønsker
oplyst hvem der i givet fald er kontaktperson i administrationen.
I henhold til Styrelseslovens § 10 er kommunebestyrelsens møder offentlige. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at radio og TV transmitterer fra kommunalbestyrelsens møder, og at tilhørerne optager forhandlinger på lydbånd eller videobånd. Tilladelsen kan
tidsbegrænses eller der kan knyttes betingelser til denne, f.eks. om destruktion af båndet efter en vis kortere tid.
I henhold til kommunalbestyrelsens forretningsorden har enhver adgang til at overvære
kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.
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Beslutning om give TV Midt Vest adgang til optagelse under kommunalbestyrelsens
møder træffes af kommunalbestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal i henhold til styrelseslovens § 11, stk. 3.

Retsgrundlag
Lov om om kommunernes styrelse § 10 om mødeoffentlighed og Forretningsorden for
Morsø Kommunes kommunalbestyrelse § 1, stk. 5.
Ud fra ligebehandlingsprincippet skal evt. henvendelse fra øvrige medier behandles på
tilsvarende måde.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Andre konsekvenser
Ingen

Høring og kommunikation
Ingen
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Kommunalpolitisk Topmøde 2010 (KL's Delegeretmøde)
Sagsnr.: 773-2009-16775

J.nr.: 81.44

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Følgende deltager:
Lauge Larsen, Peter Therkildsen, Meiner Nørgaard, Poul Roesen (alene dag 1), Viggo
Vangsgaard, Hans Ejner Berthelsen og Tore Müller deltager i det kommunalpolitiske
topmøde

Indstilling
Kommunaldirektøren anmoder om, at
− Tilmelding til topmødet drøftes.

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé
Tilmelding til Kommunalpolitiske Topmøde 2010.

Sagsbeskrivelse
KL inviteret til Kommunalpolitisk Topmøde den 18. og 19. marts 2010 i Aalborg Kongres
& Kultur Center.
Sidste frist for tilmelding er den 1. marts 2010, og det er efter denne dato ikke omkostningsfrit at ændre i tilmeldingen.
Forslag til delegeretmødedagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 18.
februar 2010.
Kommunen kan vælge én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.
Der er i forbindelse med konstitueringen for indeværende valgperiode udpeget følgende
delegerede:
Lauge Larsen med Poul Roesen som suppleant
Michael Dahlgaard med Meiner Nørgaard som suppleant
Peter Therkildsen med Walther N. Mikkelsen som suppleant.

Retsgrundlag
KL’s love.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.
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Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Bilag
773-2010-10322

• Indbydelse og foreløbigt program.
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Lånoptagelse regnskab 2009, a conto budget 2010 og ansøgning
om deponeringsfritagelse m.m.
Sagsnr.: 773-2008-35222

J.nr.:

Åbent

Topledelsesmøder 2010 (25. januar 2010)
Tiltrådt
Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Tiltrådt

Indstilling
Stabschefen anbefaler, at
− Der fremsendes en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om nedsættelse af
Morsø Kommunes deponering fra tidligere år med 1,7 mio. kr..
− Der fremsendes en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet med anmodning om
deponeringsfritagelsen for salg og renovering af Det gamle Rådhus med 16,0 mio. kr.
− Der optages maksimal belåning i forhold til de låneberettigede udgifter i regnskabet
for 2009 – når det endelige regnskab for 2009 foreligger.
− Der optages et a conto lån på 28,9 mio. kr. vedrørende 2010 .
− Lån optages fortrinsvis i variabelt EUR-lån med maksimal løbetid – indenfor gældsplejepolitikkens bestemmelser.

Videre behandling
Økonomiudvalget (03.02.2010)
Kommunalbestyrelsen (22.02.2010)

Sagsresumé
I sagsbeskrivelsen er lånoptagelse 2009 og 2010 anført med maksimal belåning. Der
søges desuden for deponeringsfritagelse for Det gamle Rådhus og nedsættelse af deponering for ej udnyttet låneramme for 2008.

Sagsbeskrivelse
I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunerne optage lån i forhold til objektive kriterier og i henhold til imødekomne ansøgninger til Indenrigs- og Socialministeriet.
Lån kan optages a conto i regnskabsåret og efterfølgende reguleres i forhold til faktiske
afholdte udgifter på de låneberettigede områder.
Ansøgning om deponeringsfritagelse forelægges Indenrigs- og Socialministeriet.
Regnskab 2009
I regnskabet for 2009 er der optaget lån på lånerammen for 2008 med 4,4 mio. kr. I forbindelse med revisionens gennemgang af regnskabet for 2008 konstateredes, at lånerammen ikke var udnyttet fuldt ud, idet kunne optages yderligere1,7 mio. kr.
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I regnskabet for 2009 vil der kunne optages lån såfremt kommunen har låneberettigede
udgifter på bl.a. udgifter til byfornyelse, arealerhvervelser, anlægsudgifter på den kommunale forsyningsvirksomhed, samt energibesparende foranstaltninger.
Endvidere vil der kunne optages lån på uforbrugte lånedispensationer vedrørende 2008
– efter ansøgning – på folkeskoleområdet.
For at smidiggøre sagsgangen er der i indstillingen anført, at Kommunaldirektøren og
Borgmesteren bemyndiges til at optage maksimalt lån på baggrund af de i regnskab
2009 afholdte udgifter.
For den manglende lånoptagelse på lånerammen for 2008 kan der fremsendes ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om nedsættelse af Morsø Kommunes deponering
fra tidligere år med et tilsvarende beløb.
I forbindelse med salg og renovering af Det gamle Rådhus har Morsø kommune deponeret et beløb på 16,0 mio. kr., svarende til salgsprisen og renoveringsudgifterne på 8,0
mio. kr. + moms.
På grund af Morsø kommunes likviditetsmæssige situation ultimo 2010 med en negativ
likviditet og udsigterne for de kommende år med et forventet likviditetsforbrug – som
angivet i budget 2010-13 på mere ned 50 mio. kr. bør der søges deponeringsfritagelse
herfor.
Budget 2010
I budgettet for 2010 er der angivet en forventet lånoptagelse på energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfondsområderne og skolelån m.m. på i alt 28,9 mio. kr.
- Lån energibesparende
- Lån Kvalitetsfond
- Lån Skoler
- Ordinær låneramme –Ville, Villa Kulla
- Alm. låneramme - vejrenovering

6,9 mio. kr.
11,3 mio. kr.
6,5 mio. kr.
0,2 mio. kr.
4,0 mio. kr.

Lånet er betinget af afholdelse af udgifter på 55,0 mio. kr. til de angivne formål.
Da det ikke forventes, at alle projekter kan gennemføres i 2010 vil der ved fuld lånoptagelse på de angivne 28,9 mio. kr. skulle ske en tilbagebetaling af lånene senest ifm. opgørelsen af de faktiske afholdte låneberettigede udgifter for 2010.
Lånoptagelse og gældsplejepolitik
I forhold til gældsplejepolitikken og det nuværende renteniveau vil det være mest hensigtsmæssigt, at lånet optages i variabelt EUR-lån med maksimalt løbetid.
I gældsplejepolitikken er der dog betingelser vedrørende gældssammensætning, andel
af lån med fastrente og maksimal andel af lån i fremmed valuta. Betingelserne vil der
blive taget højde for ifm. lånoptagelsens lånesammensætning.

Retsgrundlag
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Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser
Jf. sagsbeskrivelsen

Andre konsekvenser
Ingen

Høring og kommunikation
Ingen
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Grundejerforeningen "Jens Juhls Kaj" - godkendelse af
vedtægter
Sagsnr.: 773-2008-28780

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (20. januar 2010)
Indstillingen tiltrådt
Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Tiltrådt

Indstilling
Natur og Miljø anbefaler, at
− Vedtægterne for Grundejerforeningen ”Jens Juhls Kaj”, godkendes under forudsætning af, at der optages tekst vedr. snerydning og glatførebekæmpelse i vedtægternes
§1.3

Videre behandling
Økonomiudvalget 03.02.2010
Kommunalbestyrelsen 22.02.2010

Sagsresumé
Byplan har modtaget vedtægter for Grundejerforeningen ”Jens Juhls Kaj” (nordhavnen)
til godkendelse. Ifølge Lokalplan 17.93 for et boligområde ved Nykøbing havn, som
gælder for området, skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens delområder (C1, B1, B2 og B3).
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse
Grundejerforeningen ”Jens Juhls Kaj” skal stå for drift og vedligeholdelse af delområdet
B2, herunder bl.a. veje, cykel/gangstier, grønne områder, snerydning og glatførebekæmpelse.
De modtagne vedtægter opfylder disse kriterier, dog foreslås vedtægternes § 1.3 suppleret med ”snerydning og glatførebekæmpelse”.

Retsgrundlag
Planlovens §15 om indholdet i lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Høring og kommunikation
Ovenstående beslutning meddeles Grundejerforeningen efter vedtagelse.

Bilag
• Vedtægter - Grundejerforeningen "Jens Juhls Kaj"
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37.

Økonomiudvalget

3. februar 2010

Villa Ville Kulla
Sagsnr.: 773-2008-2225

J.nr.:

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (20. januar 2010)
Indstillingen tiltrådt
Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Tiltrådt

Indstilling
Ejendomsservice anbefaler, at midlerne kr. 850.000,- til energibesparende foranstaltninger ved Villa Ville Kulla frigives.
- og at arbejdet kan igangsættes umiddelbart under forudsætning af at licitationsresultatet holdes indenfor de afsatte midler.

Videre behandling
Økonomiudvalget den 3. februar
Kommunalbestyrelsen den 22. februar

Sagsresumé
Som en del af de bevilgede 35,6 mio. kr til energibesparende foranstaltninger er det besluttet, at klimaskærmen på døgninstitutionen Villa Ville Kulla, Flade skal gennemgå en
efterisolering. Dette som følge og resultat af energimærkning af bygningerne.

Sagsbeskrivelse
Tagpladerne på Villa Ville Kulla er/har mange steder været utætte og er blevet
repareret. Herved et det observeret, at der ikke er tidsvarende isoleret i tagkonstruktionerne over samtlige bygninger. Dette har medvirket til et stort overforbrug
af fyrringsolie.
Projektet omfatter efterisolering af alle disse tagflader og samtidig udskiftning af
tagpladerne, der ikke må oplægges igen efter nedtagning, da de er asbestholdige.
Arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter afholdt licitation under forudsætning af, at licitationsresultatet ikke overstiger det budgetterede.
Hvis der efterfølgende er midler til rådighed vil disse blive anvendt til yderligere isolering
af alle remmene ved ydervægge, samt udskiftning af andre relevante bygningsdele, der
af energikonsulenten er medtaget som emner til nedbringelse af energiforbruget.
Ejendomsservice vil i forlængelse af energimærkningen af alle bygninger foretage en
vurdering af, hvilke energimæssige tiltag der ”kan svare sig”, baseret på en beregning
af, om den opnåede besparelse kan dække en lånefinansiering af investeringen. Dette
vil forventet betyde en ny ansøgning om et større budget til energiinvesteringen, samt
en tilsvarende ansøgning om lånemulighed hertil. Dette vil være i overensstemmelse
med Morsø Kommunes Klimapolitik og samtidig udtryk for sund økonomisk tænkning.
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For det aktuelle projekt vil Ejendomsservice inden projektets udførelse vurdere mulighederne for at supplere med anvendelse af solvarme til opvarmning af bl.a. brugsvand.
Dette ligger økonomisk ud over den afsatte ramme, men såfremt en konkret økonomisk
vurdering viser at dette vil være økonomisk attraktivt vil en sag herom blive fremlagt.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Som ovenfor beskrevet med henvisning til investeringsoversigten i budget 2010, hvor
der er afsat kr. 850.000,Den fremtidige besparelse på brændsel er beregnet/skønnet til ca. kr. 48.000,- /år. ved
alene efterisoleringen. Denne fremtidige besparelse tilfalder kommunekassen direkte og
kan umiddelbart fratrækkes budgettet.

Andre konsekvenser
Ingen

Høring og kommunikation
Der vil løbende blive afholdt møder med de involverede parter, herunder også personale og ledelse på Villa Ville Kulla. Dette for planlægning af den daglige rutine for arbejdets sikkerhed i henhold til beboerne.

Bilag
773-2010-2963

• Tilbud på solfangere
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38.

Økonomiudvalget

3. februar 2010

Renovering af "Projekthuset"
Sagsnr.: 773-2009-22543

J.nr.: 00

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Vedtaget
Direktion (4. januar 2010)
Godkendt, idet forslag til finansiering udarbejdes og indskrives i sagsfremstillingen til
Økonomiudvalget

Indstilling
Jobcentret anbefaler i samråd med Ejendomsservice, at der frigives tillægsbevilling på
kr. 240.000,- til delvis renovering af det tidligere Enggarden nu ”Projekthuset”

Videre behandling
Økonomiudvalget den 3. februar 2010
Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2010

Sagsresumé
Ingen

Sagsbeskrivelse
Bygningerne Nørrebro 142, der tidligere rummede institutionen Enggarden er nu omdannet til ”Projekthuset”, der er et aktiveringstilbud for unge mellem 18 og 25 ... under
Jobcenter Mors.
Bygningerne er efterhånden meget nedslidte og en omlægning af en del af taget er en
nødvendighed da det mange steder regner ind, hvilket er begyndt at skade øvrige bygningsdele. Ligeledes er der 24 vinduesoverliggere der er frostsprængte så jern- indlæget i disse er blottet. Overliggerne er så revnede, at slagregn automatisk ledes ind i
hulmuren hvilket også er på vej til, at beskadige bygningen. Mange vinduer er så meget
i spænd også som følge af overliggernes skader, at de ikke kan åbne og en del er endvidere angrebet af råd og svamp. Efter gennemgang vil et umiddelbart skøn være, at 10
stk. vinduer bør udskiftes.
I et stort badeværelse er der opstået en sætning i gulvet, hvilket har gjort, at fliserne på
gulvet ligger løse og derved trædes i stykker.
De ansøgte midler fordeles på følgende måde:
Tagudskiftning efter tilbud fra tømrer i 2008 kr.140.000,Udskiftning af 24 overliggere efter overslag fra murer kr.30.000,Udskiftning af 10 stk. vinduer efter tilbud fra tømrer kr. 45.000,Renovering af gulv på badeværelse kr.25.000,-

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
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Økonomiske konsekvenser
Ejendomsservice anbefaler, at finansieringen sker ved, at reducere de eksisterende kr.
2.500.000,- til skolerenovering med de søgte kr. 240.000,-

Andre konsekvenser
Bygningen tager varig skade, hvis ikke taget renoveres hurtigst muligt.

Høring og kommunikation
Der vil løbende blive afholdt møder med ledelse og medarbejdere i ”Projekthuset” om
muligheden for, at stedets klienter kan medvirke til renoveringen. Dette for at opnå en
evt. besparelse i projektet samt en fornuftig aktivering af de unge..
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39.

Økonomiudvalget

3. februar 2010

Støtte til befordring af gymnasie- og EUC- elever fra andre
kommuner
Sagsnr.: 773-2010-683

J.nr.: 005.000.000

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (21. januar 2010)
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Tiltrådt

Indstilling
Servicedirektøren anbefaler, at
- der ydes tilskud til gymnasieelever og EUC-elever (ungdomsuddannelserne) til dækning af egenbetalingen ved dokumenteret udgift til befordring med offentlige befordringsmidler og at udgiften hertil – maksimalt 119.000 kr. i 2010 - i første omgang afholdes af kontoen for befordring af elever i grundskolen og således, at en evt. merudgift i
forhold til budget 2010 medtages i kommende økonomirapporteringer.

Videre behandling
Økonomiudvalget (3. februar 2010)
Kommunalbestyrelsen (21. februar 2010)

Sagsresumé
Der stilles forslag om, at Morsø Kommune støtter tilgangen til ungdomsuddannelserne
på Mors ved at dække elevernes dokumenterede egenudgift til befordring med offentlig
befordring.

Sagsbeskrivelse
Morsø Gymnasium og EUC Nordvest har rettet henvendelse til kommunen om muligheden for at støtte elever fra andre kommuners deltagelse i undervisning på skolerne i
Nykøbing.
Eleverne modtager støtte til befordringen fra SU-styrelsen til denne befordringsudgift,
men der er en månedlig egenbetaling på 320 kr i 10 måneder.
Den maksimale udgift til denne støtte kan opgøres således:
Gymnasiet: 52 elever
EUC: 37 elever
I alt pr. år ved uændret elevtal

167.000 kr.
118.000 kr.
285.000 kr.

Begge skoler har undersøgt muligheden for at yde denne støtte, men har fået oplyst, at
det ikke ville kunne godkendes af revisionen.
Det er juridisk konsulents opfattelse, at det vil være lovligt at kommunen yder en sådan
støtte jfr. vedlagte notat.
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Kommunens formål med at yde en sådan støtte skulle være at sikre grundlaget for de to
skolers fortsatte virksomhed på Mors, idet begge skoler har en kritisk størrelse, som ved
bortfald af elever fra specielt Salling vil være truet på muligheden for at kunne fortsætte
virksomheden.
For skolerne betyder de pågældende elever følgende taxametertilskud fra staten:
Gymnasiet. 52 elever a 70.000 kr.
EUC 37 elever a 56.000 kr.
I alt pr. år

3.640.000 kr.
2.072.000 kr.
5.712.000 kr.

d.v.s. tilskud der i givet fald ikke længere kommer til ”omsætning” på Mors.
Det er anslået, at en reduktion i elevtal af ovennævnte størrelse vil medføre en reduktion i lærerstaben på omkring 7 stillinger, d.v.s. et mindsket skattegrundlag (hvis de alle
bor på Mors på omkring 3,2 mill kr., samt et mindsket bloktilskud (hvis alle bor på Mors)
på omkring 280.000 kr.
Udgiften til tilskuddet foreslås i første omgang finansieret af kontoen for befordring af
elever i grundskolen. På grund af den omlagte offentlige befordring og skolebefordring,
kan der ikke gives et klart billede af det forventede forbrug på kontoen, hvorfor virkningen af denne finansiering vil skulle opgøres i efterfølgende budgetopfølgninger.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten jfr. notat fra juridisk konsulent

Økonomiske konsekvenser
Merudgift på maksimalt 285.000 kr. pr. år og 119.000 kr. i 2010.

Andre konsekvenser
Forventet fastholdt tilgang af elever fra andre kommuner til ungdomsuddannelserne på
Mors.

Høring og kommunikation
Ingen

Bilag
773-2010-2759

• Notat om legalitet af støtte til befordring
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Evaluering af mødet
42.

Evaluering af møder i Økonomiudvalget, jfr. kodeks for god
politisk ledelse
Sagsnr.: 773-2007-9290

J.nr.: 00.01

Åbent

Økonomiudvalget (3. februar 2010)
God dialog med gæster - borgerinddragelse

Orienteringssager - åben del:
- Det er oplyst, at Thisted Kommune har bevilget yderligere midler til Mors-ThyHåndbold, hvorfor Økonomiudvalgets bevillingsbeslutning i mødet 2.12.2009 effektueres, og således at merkøbet af nærmere specificerede tjenesteydelser på 68.000,- kr.
finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto 2010.
- Borgmesteren inviterer Peter Therkildsen, Meiner Nørgaard, Poul Roesen til møde
10.2.2010 kl. 12.30 vedr. drøftelse af initiativer til ministerbesøg.
De 9 anbefalinger:
Det interne arbejde og samspil i kommunalbestyrelsen
− Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategier og udvikling
− Vi arbejder ud fra klare, målbare mål med efterfølgende opfølgning
− Vi påtager os ansvaret for og forklarer de trufne beslutninger
Kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omverdenen
− Vi synliggør gode resultater og historier
− Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse
− Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling og fremtid
Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen
− Vi arbejder ud fra klare og præcise beslutningsoplæg med beskrevne konsekvenser
og løsningsforslag
− Vi samarbejder med en loyal og troværdig administration
- Vi fører vores dialog med administrationen direkte
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Underskriftsark
Lauge Larsen
Michael Dahlgaard
Peter Therkildsen
Walther N. Mikkelsen
Anton Toft
Meiner Nørgaard
Poul Roesen
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Samlet bilagsliste
773-2010-10322
773-2010-116
773-2010-2963
773-2010-2759

Indbydelse og foreløbigt program.
Vedtægter - Grundejerforeningen "Jens Juhls Kaj"
Tilbud på solfangere
Notat om legalitet af støtte til befordring
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