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Til behandling (åbne punkter)
84.

Budget 2010 - Fagudvalgets behandling af budgetoplæg 2010
indenfor eget udvalgsområde
Sagsnr.: 773-2008-35222

J.nr.:

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Børne- og Kulturudvalget kan i princippet anbefale chefgruppens oplæg til reduktioner men er opmærksomme på, at dele af disse reduktioner er medtaget i Økonomiudvalgets reduktionsforslag.
Udvalget peger herudover på følgende:
Faldende elevtal i friskoler 1 mill. kr.
Stigningen i udgifter til tandpleje accepteres ikke: 0,9 mill. kr.
Leje af Jesperhus svømmehal forudsættes finansieret ved den samlede kommunalbestyrelses finansieringsforslag for aktivitetsudvidelser. (Notat fra arbejdsgruppe udsendes til udvalgets orientering).
Det ønskes vurderet om udvidelse af gæstedagplejehuset og etablering af enkelte integrerede institutioner kan medføre udgiftsreduktioner.
Udgiftsfordelingen mellem parterne omkring den gl. golfbane og klubhuset søges afklaret og behovet for Elsøvejens Børnehaves brug af området revurderes.
Stigningen i husleje vedr. Dueholm Børnehave belyses.
Der foretages et kvalitetstjek på udgifterne på anbringelsesområdet herunder merudgifterne vedr. Villa Ville Kulla.
Merudgiften til driftsudgifter til Morsø Teater vurderes i relation til udgiftsfordelingen i
bygningsfællesskabet.
Endvidere overvejes den fremtidige bemanding af teatret.
Mindreindtægter ved bøder på biblioteket medtages ikke: 48.000 kr.
Udvalget prioriterer følgende udvidelsesønsker:
Ungeindsatsen som et prioriteret område for kommunens samlede budget.
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Udgiften til Jesperhus svømmehal tilsvarende som et prioriteret område for kommunens samlede.
Udvidelsesønske vedr. leasing på Dueholmskolen og M C Holms Skole ønskes belyst.
Ungdomsskolen 500.000 kr.
Sangskole og billedskole medtages som fremtidig budgetsat udgift.
Frie kulturmidler medtages med 250.000 kr.
Ønsket om dramaskole belyses.
Sagen viderebehandles på det ekstraordinære møde.

Indstilling

Stabschefen anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget forholder sig til:
− Besparelser som følge af Økonomiudvalgets beslutning på 12,5 mio. kr. i 2010.
− Anlægsønsker/Investeringer.
− Driftsudvidelser og finansieringsforslag – så udvalgets driftsramme ikke overskrides.

Videre behandling

Udvalgets beslutninger indgår i den videre budgetlægning, herunder budgetseminaret den 3. og 4. september 2009.

Sagsresumé

I henhold til budgetproceduren for 2010 behandledes og godkendte Økonomiudvalget i mødet den 24. juni 2009 basisbudgettet, hvorefter udvalget udmeldte nettodriftsrammerne for budget 2010.
I Børne- og Kulturudvalgets møde den 28. maj 2009 godkendte udvalget chefgruppens anbefaling om, at
− vurdere den udarbejdede oversigt/liste med forslag til reduktionsberedskab og evt.
supplere med egne forslag.
− udvalgets forslag herefter indgår i de enkelte servicechefers oplæg til udmøntning
af reduktionsberedskabet,
med følgende beslutning:
•

Børne- og Kulturudvalget vedtog at tage forslagene til reduktionsberedskab til
efterretning og anbefaler forslagene viderebearbejdet til brug for den videre
budgetplanlægning.
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Der peges på, at visse reduktioner måske er af mere langsigtet karakter og
forudsætter "investeringer" for at kunne realiseres.
Udvalget peger desuden på behovet for en vurdering af den samlede ejendomssituation - leje, udleje, eje og relevansen af de faktiske lejeudgifter og indtægter.

I udvalgets møde den 18. juni 2009 blev basisbudgettet gennemgået med følgende
beslutning:
•

Børne- og Kulturudvalget vedtog at oversende basisbudgettet, oversigten over
udvidelsesønsker og anlægsønsker til den videre budgetbehandling, med tilføjelse af et anlægsønske på 475.000 kr. til ungdomsskolens lokaler på Blæsenborg.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 24. juni 2009, at følge direktionens anbefalinger vedrørende:
•

Der udmeldes nettodriftsrammer eksklusive reduktionspulje på 12,5 millioner
kr. i henhold til de i sagsbeskrivelsen anførte beløb, herunder at de anførte
budgetændringer i 2010 og overslagsår godkendes.

•

Eventuelle effekter af regeringsaftalen indgår i den videre politiske udvalgsbehandling i august måned 2009, hvorefter udvalgenes driftsrammer vil blive korrigeret.

•

Effekten af politisk godkendte reduktionsblokke vil på tilsvarende måde korrigere udvalgenes driftsrammer.

Med følgende tilføjelser:
•

Vedtaget og således at forudsætningerne i den udleverede resultatopgørelse
af dags dato indgår i basisbudgetlægningen og hvor muligt fordelt pr. udvalg.

•

Besparelser på 12,5 mio. kr. fordeles som minimum procentuelt pr. udvalg, såfremt ikke andet besluttes i forbindelse med budgetlægningen.

•

Med henblik på anlægsprogram 2010 fokuseres maksimalt på diverse lånemuligheder i økonomiaftalen for 2010.

•

Der indarbejdes i basisbudget 2010 låneomlægning på 12 mio. kr., og der udarbejdes egentligt beslutningsoplæg herom til augustmødet.

•

Det samlede dagsordenspunkt genoptages i Økonomiudvalgets augustmøde.

Resultatopgørelsen, der udleveredes på mødet er også vedlagt, hvor nettodriftsrammerne udgør følgende beløb:
DRIFTSRAMMER

Udgifter – budgetversion 1.3

2010
1.165,3
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2011
1.212,5

2012
1.268,8

2013
1.305,6
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- PL-regulering
- Administration statsdel jobcenter
- Overtagelse statslige del - jobcenter
- Ansøgning kronikermidler
- Aktivering sygedagpengemodtagere
- Kollektiv trafik - momsændring
- Efterløn BM / pension
- Elafgift - gadelys/vedligeholdelse
- Beredskabsblokke
I alt
I alt, ekskl. beredskabsblokke
- = indtægter, + = udgifter
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-5,5
3,5

-11,5
3,5

-24,4
3,5

-15,9
3,5

28,6
-0,7

28,6
0,0

28,6
0,0

28,6
0,0

3,5
1,0
0,6
1,6
-12,5
1.185,5
1.198,0

3,5
1,0
0,3
1,6
-20,5
1.219,0
1.239,5

3,5
1,0
0,3
1,6
-20,5
1.262,4
1282,9

3,5
1,0
0,3
1,6
-20,5
1.307,7
1.328,2

På baggrund af ovennævnte er der i juli måned 2009 foretaget kvalitetssikring af
budgettet med henblik på fordeling af driftsudgifterne til de enkelte fagudvalg og
udarbejdelse af ny resultatopgørelse.
Driftsrammer:
Driftsrammerne er opgjort i 2010-niveau og er udtryk for den ramme det enkelte udvalg har til at prioritere indenfor, når der ses bort fra udvalgets andel af reduktionsblokkene.
Fordelingen pr. udvalg ser således ud:
DRIFTSRAMMER (2010-priser netto)

Udvalget for Teknik og Miljø
Børne- og Kulturudvalget
Det Sociale Udvalg
Økonomiudvalget
I alt
- = indtægter, + = udgifter

2010
53,7
359,8
538,4
246,3
1.198,2

2011
53,6
358,9
546,0
246,2
1.204,7

2012
53,6
359,0
553,2
246,4
1212,2

2013
53,4
359,0
559,2
246,5
1.218,1

Driftsrammerne i løbende priser (2010-2013) svarer til de godkendte med enkelte
mindre justeringer.
Stigningen for ”Det Sociale Udvalg” skyldes førtidspensionernes stigning pga. refusionsomlægning.
Børne- og Kulturudvalget skal i nærværende møde forholde sig til følgende:
•

Besparelser som følge af Økonomiudvalgets beslutning på 12,5 mio. kr. i
2010.
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Anlægsønsker/Investeringer.
Driftsudvidelser og finansieringsforslag – så udvalgets driftsramme ikke overskrides.

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 24. juni 2009 at reduktionerne på 12,5 mio.
fordeles som minimum procentuelt pr. udvalg, såfremt ikke andet besluttes i forbindelse med budgetlægningen.
Den procentuelle fordeling pr. udvalg er således:
Nettodriftsramme for 2010 pr. udvalg opgjort i
2010 - priser
Udvalget for teknik og miljø
Børne- og kulturudvalget
Det sociale udvalg
Økonomiudvalget
I alt

Ramme 2010
53,7
359,8
538,5
246,3
1.198,3

Min.
Ramme 2010
Nettobesparelse
ramme 2010
andel
pr. udvalg
4,5%
0,6
53,2
30,0%
3,8
356,1
44,9%
5,6
532,8
20,6%
2,6
243,7
100,0%
12,5
1.185,8

Som bilagsmateriale er vedlagt:
•
•

Basiskorrektioner Budget 2010 Børne- og Kulturudvalget.
Budget 2001 – version 2.0 (Opdateret version af Resultatopgørelse, udvidelsesønsker, anlægsønsker og finansieringsforslag.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Se i sagsbeskrivelsen.

Andre konsekvenser
Ingen umiddelbare.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Bilag
• Basiskorrektion Budget 2010 Børne og Kulturudvalget i
2009 priser
• Budget 2010 vers. 2.0 - 10.08.2009 i 2010 priser
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Musikskolen - Årsregnskab 2008 og budget 2010
Sagsnr.: 773-2009-12635

J.nr.: 20.07.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Til efterretning.
Der ønskes en uddybning af en række oplysninger. Lederen indbydes til en drøftelse
af musikskolens arbejdsvilkår.
Martin Jørgensen og Lene Overgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget tager årsregnskab 2008 og
budget 2010 for Musikskolen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Musikskolen på Mors har fremsendt årsregnskab for 2008 og budget for 2010. Der er
ingen bemærkninger til regnskabet.
I ledelsesberetningen bemærkes det, at Musikskolens elevtal og dermed Musikskolens økonomiske aktivitet er stabil.

Retsgrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Andre konsekvenser
Ingen.

Høring og kommunikation
Ingen.

Bilag
773-2009-51070
773-2009-51071

• Budget 2010
• Årsregnskab 2008
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Sangskolen Morsø
Sagsnr.: 773-2009-13200

J.nr.: 20.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Udvalget vedtog at godkende på den givne forudsætning, men ønsker samtdtig en
nærmere redgørelse for sangskolens virksomhed.
Martin Jørgensen og Lene Overgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler, at
− Der ydes tilskud fra de frie kulturmidler i 2009.
− Budgetønske for 2010 på 50.000 kr. indarbejdes i budget 2010 og de
efterfølgende overslagsår.

Sagsresumé

Sangskolen Morsø søger tilskud fra de frie kulturmidler, idet det har vist sig at være
svært at skaffe sponsorater til videre drift af sangskolen.

Sagsbeskrivelse

Kulturministeriet ydede til og med 2006/2007 en årlig støtte til sangskolen på 150.000
kr., en støtte der faldt væk efter de 3 års opstart.
I 2007/2008 og 2008/2009 forsøgte sangskolen at overleve uden yderligere statslig
eller kommunal støtte, men nu i stedet med sponsorater fra lokale firmaer og banker,
og i øvrigt et stort bidrag fra M. C. Holms Skole.
Det har vist sig, at det bliver sværere at skaffe sponsorater, og derfor må sangskolen
erkende, at det i år bliver svært at få de nødvendige indtægter.
Musikskolens leder Jørgen Lorentzen, har henvendt sig til Kultur og Fritid og har forespurgt om muligheden for at kunne få støtte fra de frie kulturmidler til sangskolen i
undervisningsåret 2009/2010.
Der er et budgetønske for 2010 på 50.000 kr. til sangskolen. Dette er et minimumsbeløb, hvis man ønsker at sangskolen skal overleve.
De faste indtægter kommer fra elevbetaling og fra skolens bidrag i form af 3 timer
ugentligt. Bestyrelsens fundraisere melder, at det er svært at holde de lokale sponsorer til ilden og at M. C. Holms Skolens bidrag nok i længden er uholdbart.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt de overførte midler på 102.000 kr. fra 2008 frigives, kan puljen med de frie
kulturmidler bære udgiften på 50.000 kr. i 2009.
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Bilag
773-2009-53475

• Ansøgning om tilskud
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Madordninger i dagtilbud (Sund Kost) - fra 01.01.2010
Sagsnr.: 773-2009-4458

J.nr.: 16.06.10

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Sagen udsættes.

Indstilling

Skoler og Dagtilbud anbefaler, at
- madordningen indføres fra januar 2010.
- frokostmåltidet kommer til at bestå af smørselv – anrettet på fade – med lune
retter ind imellem,
- der udbringes mad hver dag,
- der ikke satses økologisk, dog undtaget mælk,
- alle institutioner får samme tilbud,
- køkkenerne i institutionerne klargøres,
- der indhentes tilbud i løbet af oktober måned,
- der startes med en forsøgsperiode på 1-2 uger betalt af kommunen,
- den forøgede forældrebetaling dækker de frugt og mælkeordninger, der eksisterer i dag. Morgenmad er ikke inkluderet,
- forældrebetalingen hæves fra ca. 1.800 kr./md. (incl. frugt og mælkeordninger)
til ca. 2.250 kr./md. (incl. mad, frugt og mælkeordninger),
- der evalueres i efteråret 2010.

Videre behandling
Ingen.

Sagsresumé

I december 2008 vedtog folketinget, at alle kommuner i Danmark, fra den 1. januar
2010, skal sikre et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunens daginstitutioner.
Den 16. juni 2009 blev det gjort frivilligt, at udsætte starten til 1. januar 2011.
Skoler og Dagtilbud har spurgt forældrebestyrelserne i daginstitutionerne, hvilke ønsker der er til frokostmåltidet.
Konklusionen på denne forespørgsel blev, at de fleste institutioner ønsker smørselv,
med mulighed for lun mad udefra en gang imellem.
På baggrund af denne forespørgsel, er der opstillet forslag til, hvordan frokostmåltidet kan se ud. Derefter blev 2 forskellige køkkener forespurgt om prisniveauet, når
det ernæringsmæssigt skal følge Morsø Kommunes kostpolitik og Fødevarestyrelsens Kostkompas. Sundhedscenterets ernæringsekspert er inddraget.

Sagsbeskrivelse
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Arbejdsgang foråret 2009.
I januar 2009 nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Pædagogisk konsulent Pernille Storm, leder i Dueholm Børnehave Eva Marcussen, og leder i
Nordmors Børnegård Susanne Riis. Den 3. februar 2009 deltog de i en temadag i Aalborg om mad i daginstitutioner arrangeret Fødevarestyrelsen.
Derefter aftalte Pædagogisk konsulent besøg i 5 udvalgte daginstitutioner,
hvor Fødevarestyrelsen var repræsenteret med henholdsvis en hygiejnekonsulent og en ernæringskonsulent. I første institution deltog ligeledes to repræsentanter fra Ejendomsservice, for at få en fornemmelse for hvilken ombygning der evt. kunne komme på tale.
Konklusionen på dette besøg var, at der skal ses på:
•
•
•

bordpladsen, således råvarerne kan skilles ad under forberedelsen,
køkken og håndvaske, om hvorvidt der skal være dobbeltvask eller to vaske,
hårde hvidvarer, hvor nogle evt. skal udskiftes.

Det betyder, at børnehaverne kan lave/servere mad, såfremt disse forbedringer sker.
Der er til dette arbejde bedt om 500.000 kr. ved budgetopfølgningen.
I april 2009 blev forældrebestyrelserne i daginstitutionerne spurgt om deres ønsker
ift. madordningen. Konklusionen på denne forespørgsel blev, at de fleste institutioner ønsker smørselv, med mulighed for lun mad udefra en gang imellem.
Fødevarestyrelsen opdeler madlavningen i 3 kategorier nemlig:
•
•
•

mad fra bunden,
lune retter/prefabrikeret mad,
smør selv.

I begyndelsen af juni havde pædagogisk konsulent møde med leder for sundhedcentret Anette Søe og ernæringskonsulent Tina S. Pedersen for at drøfte deres rolle
ift. ernæringsdelen. Det blev på dette møde besluttet, at ernæringskonsulenten kan
holde oplæg om sund kost for daginstitutionerne og deres bestyrelser.
Forældrebetaling
Loven beskriver, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen fra 25% til 30% af de
samlede driftsudgifter til dækning af udgifterne til maden.
Skoler og Dagtilbud anbefaler, at forældrebetalingen også dækker nuværende frugtog mælkeordninger. Dog ikke morgenmad.
Merbetaling
Da beløbet skal dække alle udgifter inklusiv medarbejderudgifter, el, vand, varme,
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husleje, transport m.m. vil det betyde, at ca. halvdelen af beløbet vil være til rådighed
til råvarer.
Ifølge de 2 udbydere vi har haft fat i vil prisen ligge på ca. 26 kr. pr. dag pr. måltid
inkl. levering. Så vil nuværende mælkeordninger og frugtordninger være inkluderet,
men ikke morgenmad.
Valgmenuer for børnene i hverdagen
Som udgangspunkt leveres den samme mad til alle. Dog vil der alle dage kunne bestilles mad, som kan tages med på tur.
Der kan evt. ses på mulighederne for at lave menuvalg i et eller andet omfang, når
ordningen er kørt ind. Men valgmenuer fordyrer produktionen og den økonomiske
ramme er givet, så valg skal vejes op mod kvalitet.
Jo flere valgmuligheder, des højere produktionsudgifter og des færre penge til råvarer.
Økologi
En enkelt institution har peget på en økologisk ordning. Pædagogisk konsulent har
taget kontakt til Fødevarestyrelsens ernæringskonsulent Else Krarup Petersen for at
få deres vurdering. Hun oplyser, at Fødevarestyrelsen ikke har lavet beregninger på,
hvad en ren økologisk ordning vil koste, men at de har erfaringer med, at forsyningsdelen er uregelmæssige, og at der er kortere holdbarhed for råvarerne. En eventuel
økologisk madordning bør derfor være delvis økologisk f.eks. via mælkeprodukter.
Der er iøvrigt mulighed for, at søge tilskud hos FødevareErhverv, såfremt man ønsker at omlægge til fuld økologisk drift.
Kan man sige nej til ordningen
Af loven fremgår det, at ordningen er for alle, og at der skal en lægeattest for at blive
fritaget for ordningen.
Forældrene indhenter selv lægeerklæring, der leveres til Skoler og Dagtilbud, som
derefter regulerer betalingen fra måneden efter modtagelse af lægeerklæringen.
Hvordan sikres kvaliteten af maden
Tanken er at, maden produceres efter de anbefalinger fødevarestyrelsen har givet
(Kostkompasset og Morsø Kommunes kostpolitik) og det er vigtigt, at udbyderne kan
dokumentere, at de efterlever disse krav.
Oplevelsen af kvalitet kan fremmes gennem en løbende dialog mellem institutionerne
(børn, forældre, medarbejdere) og køkkenet der leverer maden.
Skal der serveres varm eller kold mad
Bestyrelserne har ønsket primært kold mad (smørselv), dog med mulighed for lune
retter én til to gange om ugen.
Vil der blive taget hensyn til, hvad børnene kan lide
Der kan i forhold til menuplanen være en løbende dialog om, hvad børnene godt kan

188

Morsø Kommune

Børne- og Kulturudvalget

20. august 2009

lide, og hvad de mindre godt kan lide. Der kan dog ikke tages hensyn til, hvad det
enkelte barn har af præferencer.
Vil rugbrødet være smurt ved leveringen
Køkkenet kan tilbyde dette, men det pædagogiske aspekt, hvor børnene selv smører
deres mad er at foretrække. Institutionerne ønsker dog at maden er anrettet (skiveskåret) på fade eller lign. Det vil kunne aftales mellem køkkenet og institutionerne,
hvorvidt madpakker skal smøres.
Hygiejne
Leveringskøkkenet skal opfylde fødevaremyndighedernes kontrol.
Leveringskøkkenet skal styres af køkkenuddannet personale.
I institutionerne håndteres maden af medarbejdere med de lovpligtige egenkontrolkurser og efter de givne regler. Alle køkkener skal registreres ved Fødevarestyrelsen.
Det bliver de ved indsendelse af Fødevarestyrelses skema.
Hvordan og hvor ofte leveres maden
Som udgangspunkt anbefales levering hver dag, blandt andet af hensyn til institutionernes opbevaringsmuligheder.
Forholdene i institutionerne
Det forventes, at der må laves mindre ændringer i en del af institutionerne, og at der
skal udskiftes hårde hvidvarer, forlænges bordplader og sættes ekstra vaske op enkelte steder.
Kun få af køkkenerne vil kunne godkendes til egentlige produktionskøkkener. Derfor
er en større produktion af mad i de enkelte institutioner ikke en mulighed. Det kommer dog an på børnegruppens størrelse, om der kan laves mad fra bunden.
Køkkenerne skal gennemgås endnu en gang af en kostfaglig leder og en teknikker
fra teknisk afdeling med henblik på at sikre, at adgangsforhold, kølekapacitet m.v. er i
orden.
Køkkenerne i institutionerne klargøres i løbet af efteråret.
Hvornår
Det anbefales, at ordningen startes januar 2010.
Hvordan
Udbudsmateriale laves og tilbud indhentes i oktober måned. Det skal ikke i EUudbud.
Skoler og dagtilbud udvælger derefter udbyder.
For at være sikker på, at få de værste begynderfejl fjernet forslår Skoler og Dagtilbud, at der startes med en gratis periode på 1-2 uger. Pris 50.000-100.000 kr.
Evaluering
Ordningen skal løbende evalueres men det foreslås, at der laves en grundig brugerundersøgelse i efteråret 2010.
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Retsgrundlag

- Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Nr. 1148
af 3. december 2008.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge de 2 udbydere, vi har haft kontakt med, ligger madprisen inkl. frugtordninger og
mælkeordninger og transport på ca. 26 kr./måltid/dag.
Skoler og Dagtilbud vurderer, at de 26 kr. er et absolut maximum og det anbefales, at
eventuelt lavere tilbud skal få indflydelse på takstudregningen.
Nuværende situation:
Antal børn i kommunale og selvejende institutioner

420

2009
Takstgrundlag 2009
Madordning
Ekstra tid til personale (3 min. pr. barn)
Taksgrundlag 2010

31.660.000
31.660.000

Kommunens nettoudgift
Forældreopkrævning

75%
25%

Forældreopkrævning pr. måned
Frugt og mælkeordninger
(niveauet institutionsafhængigt)
Forældrebetaling 2009

23.745.000
7.915.000
1.713
90
1.803

Vi har udarbejdet 2 forslag:
2010
Eksempel 1
Der regnes med 26 kr. pr. barn
Takstgrundlag 2009
Madordning
Ekstra tid til personale (3 min. pr. barn)
Taksgrundlag 2010

26

Kommunens nettoudgift
Forældreopkrævning

70%
30%

Forældreopkrævning pr. måned i 11 mdr.
Fordyrelse for kommunen

31.660.000
2.511.600
34.171.600
23.920.120
10.251.480
2.219
175.120
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2010
Eksempel 2
Der regnes med 26 kr. pr. barn og lidt ekstra personale

Takstgrundlag 2009
Madordning
Ekstra tid til personale (3 min. pr. barn pr. dag)
Taksgrundlag 2010

31.660.000
2.511.600
750.000
34.921.600

26

Kommunens nettoudgift
Forældreopkrævning

70%
30%

24.445.120
10.476.480

Forældreopkrævning pr. måned i 11 mdr.
Fordyrelse for kommunen

2.268
700.120

For den kommunale økonomi ser det således ud:
Der vil være større udgifter til private institutioner og puljeordninger, samt en
større udgift til søskenderabat og fripladser.
Tages der udgangspunkt i eksempel 2, ser det således ud:
Fripladstilskud puljeord./privatinst.
Søskendetilskud i børnehaver
Søskendetilskud puljeord./privatinst.
I alt
Tilskud til privatinstitutioner:
Driftstilskud til privatinstitutioner i forhold til anbefalet
madordningsmodel
Administrationsbidrag privatinstitutioner
i forhold til anbefalet madordningsmodel
I alt

+
+
+
+

55.000
150.000
125.000
580.000

+

300.000

+

20.000
320.000

Fordyrelse ved madordning (eksempel 2)

+

700.000

Forventede merudgifter i alt
Forventet løft af blokstilskud

+

1.600.000
1.600.000

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
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Ansøgning om betalingsfri brug af Morsø Teater
Sagsnr.: 773-2009-13188

J.nr.: 20.01.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Tiltrådt.
Martin Jørgensen og Lene Overgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler, at Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter om Musikskolen på Mors kan bruge Morsø Teater betalingsfrit.

Sagsbeskrivelse

Musikskolen på Mors har fremsendt ansøgning om betalingsfri brug af Morsø Teater
den 15. november 2009 til brug for stævne for et ungdomssymfoniorkester HUS.
Skolerne er på skift vært for et halvårligt weekendstævne. Stævnet skal for første
gang i 3 år afholdes i Morsø kommune.
2007:
2008:
2009:

Mariagerfjord – stævne på Hadsund Folkeskole.
Ålborg – stævne på Nordjyllands Kunstmuseum.
Vesthimmerland – stævne i Alfa, Års.
Rebild – stævne i Stubhuset, Skørping.
Morsø – stævne i Morsø Teater, dog med prøver på Musikværket om
lørdagen.

Samlet er der 60-70 deltagere, men i november bliver der ca. 100 deltagere, da
Sangskolen Morsø også medvirker og dermed er der ikke plads på Musikværket til
de forventede 200 tilhørere.
Økonomien hviler på et fast årligt tilskud fra Nordjyllands Amt, nu overtaget af Kulturministeriet. Tilskuddet går udelukkende til instruktørløn samt til transport af slagtøj.
Ved de øvrige stævner er der ikke betalt for brug af lokaler og koncertsteder.

Retsgrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreindtægt for Morsø Teater på kr. 6.518.

Andre konsekvenser
Ingen.
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Høring og kommunikation
Ingen.

Bilag
• Ansøgning om fritagelse af leje af Morsø Teater
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Ledelsesinformation 2009
Sagsnr.: 773-2009-8478

J.nr.: 00.15.10

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Sagen udsættes.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at
− Ledelsesinformationen drøftes og tages til efterretning.

Videre behandling
Ingen.

Sagsresumé

Der er udarbejdet en Ledelsesinformation med udgangspunkt i data pr. ultimo juli
2009 for Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en Ledelsesinformation med udgangspunkt i data pr. ultimo juli
2009 for Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Bilag
• Ledelsesinformation - Børne- og Kulturudvalget, juli
2009
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Til orientering
92.

Orientering til Børne- og Kulturudvalget
Sagsnr.: 773-2007-7754

J.nr.: 00.01

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Intet at bemærke.
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Meddelelser
93.

Meddelelser til Børne- og Kulturudvalget
Sagsnr.: 773-2007-7756

J.nr.: 00.01

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Walther Mikkelsen: Om revurdering af kørselsordninger.
Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde d. 28. august 2009 kl 10 - 14 med frokost
indlagt.
Ellen Philipsen Dahl / Lene Overgaard: Spørgsmål til borgmesteren vedr. Børn og
Familier.
1. Skrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende: Tilskud til renovering
af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen.
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Evaluering af mødet
94.

Evaluering af møderne i Børne- og Kulturudvalget jfr. kodeks
for god politisk ledelse
Sagsnr.: 773-2007-7852

J.nr.: 00.01

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (20. august 2009)
Intet at bemærke.
Kodeks for god politisk ledelse i Morsø Kommune. De ni 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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Walther N. Mikkelsen
Ellen Philipsen Dahl
Ulla Andersen
Per Noe
Vagn Kidmose
Lene Overgaard Nørgaard
Martin Jørgensen
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