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Til behandling (åbne punkter)
36.

Budgetopfølgning 2009 pr. 30. april 2009
Sagsnr.: 773-2009-6551

J.nr.:

Åbent

Direktionen (18. maj 2009)
Direktionen anbefaler desuden:
At der for så vidt angår ældreområdets økonomi sættes fokus på nedbringelse af
merforbrug i 2009 på kr. 2 mio., mens der i 2010 fokuseres på et øvrigt merforbrug
på kr. 2-3 mio. og således at reduktionsberedskabet i den samlede budgetlægning
for 2010 hæves fra kr. 10 mio. til kr. 12,5 mio.
Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Tiltrådt.
Administrationen anmodes om at udarbejde et katalog med henblik på at imødegå
merforbrug svarende til 2-3 mio. kr.. Så vidt muligt udlades besparelser der påvirker
servicedeklarationen.
Udvalget påpeger samtidig, at der fortsat ligger budgetmæssige strukturproblematikker inden for Omsorg og Pleje. Der anmodes endvidere om et notat, der beskriver
misbrugsindsatsen for unge under 18 år.
Udvalget for Teknik og Miljø (27. maj 2009)
Teknisk Service udarbejder notat visende det samlede budget for 2009 og 2010 for
den kollektive trafik. Optages på juni-mødet.
Budgetopfølgningen taget til efterretning.
Aage Brusgaard deltog ikke i sagens behandling.
Børne- og Kulturudvalget (28. maj 2009)
Børne- og Kulturudvalget vedtog at tiltræde direktionens anbefaling for så vidt angår
budget 2009.
Udvalget tager dog forbehold for de budgetkorrektioner, der videreføres i overslagsårene - f.eks. Profilering Mors. Udvalget finder endvidere fortsat, at det er en uoverskuelig forelæggelse af budgetmateriale, at der foreligger en budgetopfølgning og en
budgetkorrektion som to selvstændige opgørelser, der tilsammen udgør budgetopfølgningen.
Børne- og Kulturudvalget finder det endvidere utilfredsstillende, at der forelægges en
budgetopfølgning, hvori budgetkorrektionerne i forvejen er godkendt i Økonomiudvalget.
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Indstilling

Direktionen anbefaler, at
− Budgetopfølgningen behandles i de politiske udvalg med henblik på
o Godkendelse af tillægsbevilling til drift på 2,8 millioner kr.
o Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg på 0,5 millioner kr.
o Godkendelse af basiskorrektioner (godkendt i ØK den 6. maj 2009)

Videre behandling

Det Sociale Udvalg (26.05.2009).
Udvalg for Teknik og Miljø (27.05.2009).
Børne- og Kulturudvalget (28.05.2009).
Økonomiudvalget (10.06.2009).
Kommunalbestyrelsen (15.05.2010).

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes budget- & regnskabsprocedurer er der udarbejdet en
budgetopfølgning for budget 2009 pr. 30. april 2009.
Resultatet af budgetopfølgningen er en ansøgning om tillægsbevillinger på sammenlagt 3.271.000 kr. Disse er fordelt med 2,8 millioner kr. til driften og 0,5 millioner kr. til
anlæg.
Den 6. maj godkendte Økonomiudvalget oplæg til basiskorrektioner til budget 2009
og frem. Disse korrektioner, der har en samlet effekt på 0 kr. er ikke indarbejdet i
budgetopfølgningsmaterialet og skal derfor læses ved siden af.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Morsø Kommunes budget- & regnskabsprocedurer er der udarbejdet en
budgetopfølgning for budget 2009 pr. 30. april 2009.
Resultatet af budgetopfølgningen er en ansøgning om tillægsbevillinger på sammenlagt 3.271.000 kr. Disse er fordelt med 2,8 millioner kr. til driften og 0,5 millioner kr. til
anlæg.
Den 6. maj godkendte Økonomiudvalget oplæg til basiskorrektioner til budget 2009
og frem. Disse korrektioner, der har en samlet effekt på 0 kr. er ikke indarbejdet i
budgetopfølgningsmaterialet og skal derfor læses ved siden af.
Af skemaet på næste side fremgår, at det er politikområderne Børnepasning, Børn
og Familier, Misbrug, Ældre, Overførsler (Børne- og Kulturudvalget), Drift Ejendomsservice samt Beskæftigelsesområdet og Overførsler under Økonomiudvalget, der
anmoder om tillægsbevillinger. Anmodninger er fremkommet efter en grundig gennemgang af områdernes økonomi og forventninger til regnskabsresultatet for 2009.
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Oversigt over budgetkorrektioner pr. 30. april 2009
DRIFT
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
Trafik og vej
Forsyningsvirksomhed
Boligforhold og byfornyelse
Natur og miljø
Redningsberedskab
BØRNE- OG KULTURUDVALGET
Folkeskoler
Ungdomsskolen
Børnepasning
Børn og familier
Kultur
Fritid
Overførsler
Beskæftigelsesområdet
DET SOCIALE UDVALG
Sundhed
Integration
Misbrug
Ældre
Handicappede
Overførsler
ØKONOMIUDVALGET
Drift Ejendomsservice
Politisk organisation
Administrativ organisation
Erhverv og turisme
Lønpulje
Beskæftigelsesområdet
Overførsler

0
0
0
0
0
0
2.806
0
0
700
2.106
0
0
0
0
6.429
0
0
527
4.557
0
1.345
-6.464
2.756
0
0
0
0
717
-9.937

I alt drift
ANLÆG
Børnepasning
I alt anlæg

2.771

Total drift og anlæg

3.271

500
500
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Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Af de ansøgte tillægsbevillinger, har størsteparten også virkning i 2010. Dette bliver
indarbejdet i de administrative ændringer i forbindelse med budgetlægningen for
2010. Ligeledes indarbejdes basiskorrektionerne i budget 2010.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Bilag
• Budgetopfølgning pr. 30.04.09
• Oplæg til korrektioner 2009 basiskorrektioner 20102012
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Ledelsesinformation 2009
Sagsnr.: 773-2009-8478

J.nr.: 00.15.10

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Taget til efterretning.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at
− Ledelsesinformationen tages til efterretning.

Videre behandling
Sagsresumé

Der er udarbejdet en ledelsesinformation med udgangspunkt i data pr. ultimo april
2009 for Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en ledelsesinformation med udgangspunkt i data pr. ultimo april
2009 for Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Bilag
• Ledelsesinformation Det sociale Udvalg, april 2009
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Budget 2010 - Reduktionsberedskab iht. Økonomiudvalgets
beslutning
Sagsnr.: 773-2008-35222

J.nr.:

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Tiltrådt.
Udvalget for Teknik og Miljø (27. maj 2009)
Forslagene blev gennemgået. Udvalget kan anbefale,
- at det undersøges, om der kan sælges flere kommunale ejendomme, som kan finansiere asfaltering af veje,
- hele budgettet for det tekniske område gennemgås for at sikre, at midlerne anvendes optimalt - udlicitering og indkøb optimeres. - effektivisering af teknisk områdes
opgaver prioriteres højt.
- huslejeniveauet udersøges, således at det sikres, at der ikke ydes kommunalt tilskud ved udlejning.
Udvalget kan herudover anbefale, at der arbejdes videre med reduktionsberedskabet. Sagen genoptages på næste møde.
Aage Brusgaard deltog ikke i sagens behandling.
Børne- og Kulturudvalget (28. maj 2009)
Børne- og Kulturudvalget vedtog at tage forslagene til reduktionsberedskab til efterretning og anbefaler forslagene viderebearbejdet til brug for den videre budgetplanlægning.
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.

Indstilling

Chefgruppen anbefaler, at
− Fagudvalget vurderer den udarbejdede oversigt/liste med forslag til reduktionsberedskab og evt. supplerer med egne forslag.
− Fagudvalgets forslag herefter indgår i de enkelte servicechefers oplæg til udmøntning af reduktionsberedskabet.

Videre behandling

Reduktionsberedskabet indgår i den videre budgetlægning.

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 1. april 2009 at godkende, at faseopdele et
reduktionsberedskab til budget 2010 med
-

Fase 1: 10 mio. kr.
Fase 2: 8 mio. kr.
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Faseopdeling med 10 mio. kr. i fase 1 til konkret udmøntning i budgetoplægget for
2010 – findes af fagudvalgene i forbindelse med budgetarbejdet, og det resterende
beredskab på 8 mio. kr. findes i fase II af den nye kommunalbestyrelse i 2010.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 1. april 2009 at godkende, at faseopdele et
reduktionsberedskab til budget 2010 med
-

Fase 1: 10 mio. kr.
Fase 2: 8 mio. kr.

Faseopdeling med 10 mio. kr. i fase 1 til konkret udmøntning i budgetoplægget for
2010 – findes af fagudvalgene i forbindelse med budgetarbejdet, og det resterende
beredskab på 8 mio. kr. findes i fase II af den nye kommunalbestyrelse i 2010.
I direktionens møde 20. april 2009 besluttedes, at Serviceområderne igangsætter arbejdet med fase 1 reduktionsberedskabet.
I Chefgruppens møde 4. maj 2009 udfærdigedes en oversigt/liste med forslag til mulige indsatsområdet som indgår i budgetarbejdet og som forelægges udvalgene til
orientering.
Fagudvalgene kan i møderne i maj 2009 supplere listen med yderligere indsatsområder.

Retsgrundlag

Budgetproceduren for budget 2010.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionsberedskabet indgår som en del af udarbejdelsen af budget 2010.

Andre konsekvenser
Ingen umiddelbare.

Høring og kommunikation
Ikke relevant p.t.

Bilag
• Oversigt over reduktionsberedskab 2010 - Chefgruppe
4. maj 2009
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Forslag til Kommuneplan 2009 - 2021 - foreløbig vedtagelse
Sagsnr.: 773-2007-15548

J.nr.: 01

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Tiltrådt.
Udvalget bemærker, at det har været en god proces i forbindelse med kommuneplanforslaget og er positive i forhold til den elektroniske udgave.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.
Udvalget for Teknik og Miljø (27. maj 2009)
Anbefales med redaktionelle ændringer - liste over ændringer vedlægges til videre
politisk behandling.
Aage Brusgaard deltog ikke i sagens behandling.
Børne- og Kulturudvalget (28. maj 2009)
Børne- og Kulturudvalget vedtog at anbefale planforslaget udsendt til høring med følgende bemærkninger:
- friskoler og efterskoler omtales,
- bosætning kan ikke i alle tilfælde bero på tilstedeværelsen af en skole
- i Kultur- og fritid - placering i centerbyer - teksten bør ændres, da begrebet centerbyer udgår,
- tekstprioriteringen bør overvejes: eks. Limfjordsteatret i fh.t Morsø Teater, Musikværkets kvaliteter mv.,
- museumsbeskrivelsen - det er èt museum.
Udvalget forudsætter, at der på offentlige steder sikres adgang til den elektroniske
udgave af kommuneplanen med fornøden vejledning - på Biblioteket, i Borgerservice.
mv., og at der i folkeskolens undervisning gives information om kommuneplanen.
Det bør endvidere overvejes, om der fra kommuneplanens tekster kan linkes videre
(tilbage) til de relevante dele af kommunens hjemmesider.
Udvalget finder i øvrigt at oplægget er et rigtig godt redskab, der fortjener stor anerkendelse.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at
− kommunalbestyrelsen vedtager Natur og Miljøs oplæg til kommuneplanforslag
med henblik på offentlig fremlæggelse fra den 19. juni til den 11. september 2009,
− der afholdes borgermøde i Musikværket mandag d. 17. august kl. 19.00.

Videre behandling

Udvalget for teknik og miljø (27.05.2009)
Børne- og Kulturudvalget (28.05 2009)
Økonomiudvalget (10.06.2009)
Kommunalbestyrelsen (15.06.2009)
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Sagsresumé

Forslag til digital Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet på baggrund af Planstrategi
2008-2011, som blev vedtaget den 19. maj 2008.
På baggrund af den omfattende borgerinddragelse i planstrategiprocessen, er der ikke foretaget yderligere høringer og Planstrategien blev sendt i høring som offentlighed til Kommuneplanen.
Grundlaget for arbejdet er beskrevet i, de af Kommunalbestyrelsen behandlede, ”Fase 1” og ”Fase 2” rapporter.
Kommunalbestyrelsen har som opfølgning på Planstrategien i efteråret 2008 og foråret 2009 holdt temamøder om
• Ferie og turismestrategi
• Byudvikling
• Bymønster
• Helhedsplan for Nykøbing
• Benyttelse/beskyttelse – Plan09
De input der er kommet på temamøderne, er indgået i udarbejdelse af planforslaget.
Benyttelse/beskyttelse
Resultaterne af Plan09 udviklingsprojektet ”Helheder og kompetencer i det åbne
land” er indarbejdet i oplægget til kommuneplanforslaget. Her har været særligt fokus
på beskyttelse/benyttelse i forbindelse med ændring af de områder, der er omfattet af
Regionplanens ”Særlige beskyttelsesområder”. De særlige beskyttelsesområder er
områder, hvor der primært er natur og landskabelige (herunder landskabsgeologiske)
interesser.
Samlet set er der i kommuneplanforslaget foretaget en opdeling af regionplanens
særlige beskyttelsesområder til hhv. natur, landskab, geologi og kulturhistorie.
Revisionen af udpegningen er fortaget i forbindelse med forarbejdet og landskabskarakterkortlægningen og indført i kommuneplanforslaget. Samlet set er der udpeget et
større areal til beskyttelse end i Regionplanen, men udpegningen bygger på et langt
mere detaljeret og nuanceret grundlag. Det betyder, at sagsbehandling på baggrund
af retningslinjerne med præcisering af udpegningsgrundlaget, bliver fokuseret præcist på de konkrete beskyttelsesinteresser. Det vil sige, at det fremgår tydeligt, hvad
det er, der skal beskyttes og på hvilken måde det får konsekvenser for benyttelsen af
områderne.
Formuleringen af retningslinjerne bygger på regionplanens, men er ligeledes præciseret.

Sagsbeskrivelse
Formål
De overordnede formål med kommuneplanforslaget er
• at tilvejebringe rammerne for den fysiske udvikling med baggrund i Planstrategien
og øvrige udviklingsstrategier
• at ajourføre kommuneplanernes arealudlæg så der sikres mulighed for fortsat udvikling af kommunens byer og øvrige anlæg i den kommende 12 års periode
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at overføre plankompetencen til Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af retningslinjer der muliggør at dele af det gældende landsplandirektiv (Regionplan
2005) ophæves

Kommuneplanens indhold
Kommuneplanen består af 3 hovedafsnit:
Hovedstruktur og retningslinjer; der fastlægger de overordnede mål og rammer for
udviklingen samt fastlægger retningslinjer – primært for anvendelsen af det åbne
land. Herudover er der i tilknytning til mål og retningslinjer, redegjort for befolkningsudvikling, offentlig service, natur og miljø, rummelighed til bolig og erhvervsformål
osv.
Emnerne der indgår i afsnittet er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoler og dagtilbud
Omsorg og pleje
Agenda 21 og sundhed
Byer og bebyggelse
Detailhandel
Trafik
Kultur og fritid
Kulturhistorie
Kyst
Natur og landskab
Skove
Jordbrug
Teknik

Rammer; der fastlægger de administrative rammer for lokalplanlægningen. Det er tilstræbt at gøre rammedelen enkel og operationel, f.eks. er der ikke opstillet en masse
generelle rammer, men derimod lagt vægt på at alle betingelser står under de enkelte rammer og med henvisning til f.eks. retningslinjer, der skal iagttages særligt ved
planlægning af områderne. Hele rammedelen er revideret på baggrund af den digitale datastruktur, der er fastlagt i det nationale plansystem.dk.
Redegørelse; hvor der er en beskrivelse af rækkefølge og forholdet til anden planlægning. Her findes også den miljøvurdering, som er foretaget med baggrund i de
ændringer, der er i kommuneplanforslaget af eksisterende gældende planer (Kommuneplan 2001-2013 og Regionplan 2005). Under punktet ”ikke teknik resumé” findes en kort beskrivelse af, hvilke miljøpåvirkninger planforslaget forventes at få.
Det har været hensigten at koordinere kommuneplanens indhold med de statslige
natur- og vandplaner, men de er væsentligt forsinkede. Det har derfor været nødvendigt at tage et vist forbehold for disse planers indhold i kommuneplanen.
Kommuneplanens form
Forslaget er, som det er tilfældet for mange andre kommuner, udarbejdet som en digital kommuneplan, som findes på internetadressen:
http://morsoe.dkplan.niras.dk/dkplan/
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Der er ikke fastlagt krav til kommuneplanens form i planloven og dermed heller ikke
krav til, at en kommuneplan skal offentliggøres på papir.
Fordelene ved en digital plan er, at kommuneplantillæg kan implementeres i planen
med det samme, så det hele tiden er den opdaterede udgave man kan se. Derudover
er der let adgang for borgere og andre til planen via kommunens hjemmeside.
Det er muligt at printe planen, enten i sin helhed eller i udvalgte afsnit. I praksis genereres en pdf-fil, som kan printes. Pdf-filen skal også bruges ved høring af andre offentlige myndigheder via PlansystemDK.
Ajourføring af planen i beslutningsperioden
I løbet af maj og juni måned kan der ske mindre ændringer af planen. Ændringerne
vil være af redaktionel karakter og vil omfatte indsættelse af fotos og kort, rettelse af
stavefejl samt forbedring af manøvreringen på siden bl.a. gennem indsættelse af
yderligere links og lign.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning § 11. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Da kommuneplanen ikke trykkes eller printes til distribution, skal der ikke påregnes
udgifter til dette. Derudover er der ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Kommuneplanforslaget sendes i høring i 12 uger. Høringsfristen er forlænget pga.
sommerferieperioden.
Det foreslås, at der afholdes et borgermøde d. 17. august 2009, kl. 19.00. På mødet
kan den digitale plan demonstreres og derudover lægges der op til en paneldiskussion/debat med deltagelse af medlemmer fra kommunalbestyrelsen.
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Legat - Inger og Engelhardt Thomsens jubilæumslegat
Sagsnr.: 773-2009-8424

J.nr.: 00.06.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Legatet tildeles Nordvestmors Boldklub.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Fællessekretariatet anmoder om, at
- Det Sociale Udvalg træffer afgørelse om tildeling af legatet.

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse

Inger og Engelhardt Thomsens Jubilæumslegat blev stiftet i 1982 af Engelhardt
Thomsen i anledning af hans 35 års jubilæum som socialudvalgsformand.
Legatet er opdelt i
− 2/3 til en eller flere personer, hvis trang efter udvalgets skøn betinger en støtte.
− 1/3 efter ansøgning til en person til støtte til en idrætsleder- eller træneruddannelse eller efter ansøgning til en idrætsforening til støtte ved arrangement af idrætsleder- eller træneruddannelse.
De 2/3 dele der henvises til er en del af Morsø Kommunes julelegat, hvor kompetencen til uddeling ligger i Borgerservice.

Retsgrundlag
Ingen

Økonomiske konsekvenser

Af legatportionen er der i år 800 kr. til uddeling.

Andre konsekvenser
Ingen

Høring og kommunikation
Ingen

Bilag
773-2009-35115
773-2009-40124

• Ansøgning
• Ansøgning om tildeling af legat.
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Projekt: Centralkøkken og madordninger på skoler og
institutioner.
Sagsnr.: 773-2008-31126

J.nr.: 16.06.10

Åbent

Direktionen (18. maj 2009)
Tiltrådt, således at smør-selv-ordningen principielt godkendes.
Direktionen anbefaler, at arbejdsgruppen arbejder videre med retningslinier for ordningen og opsummering af kostpolitikken for området.
Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Tiltrådt, således at der arbejdes videre med finansiering herunder OPS og placering.
Det bemærkes, at udvalget foretrækker anden placering end den nuværende.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.
Børne- og Kulturudvalget (28. maj 2009)
Børne- Kulturudvalget noterer sig, at der består en opgave omkring udbygning af
centralkøkkenet. Udvalget anmoder herefter Skoler og Dagtilbud om et snarligt oplæg - i første omgang til etablering af madordning med central levering til børnehaverne i en defineret kvalitet, samt de budgetmæssige konsekvenser heraf. Sagen forelægges senest på udvalgets møde i august måned.

Indstilling

Styre- og arbejdsgruppen anbefaler, at:
-

Der arbejdes videre med en smør-selv-ordning i daginstitutionerne, jfr. den foretagne høring.

-

Skolerne bevarer valgfriheden omkring leverandør m.v. som p.t. Dog vil det vil
være hensigtsmæssigt, at skolerne udarbejder fælles retningslinjer for, hvad et
sundt måltid til skoleeleverne skal indeholde.

-

At Centralkøkkenets funktion og bygningsmæssige udfordringer drøftes, og at
der træffes beslutning om de fremtidige produktionsrammer.

Videre behandling

Direktionen (18.05.2009)
Det Sociale Udvalg (26.05.2009)
Børne- og Kulturudvalget (28.05.2009)
Økonomiudvalget (10.06.2009)
Kommunalbestyrelsen (15.06.2009)

Sagsresumé

Fremlæggelse af oplæg fra styre- og arbejdsgruppen vedr. projekt Centralkøkken og
madordninger på skoler og daginstitutioner. Der er foretaget høring blandt kommunens daginstitutioner om, hvilken løsning der ønskes at der arbejdes videre med, og
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der er foretaget en rundspørge blandt kommunens skoler om nuværende madordninger og skolernes ønsker fremadrettet. Ud fra de fremsatte ønsker fra daginstitutionerne har Centralkøkkenet foretaget en prisberegning på, hvad en leveret portion vil
koste.
De bygningsmæssige forhold omkring Centralkøkkenet er beskrevet, og der er foretaget en beregning af udgifter ved om- eller nybyggeri af Centralkøkkenet.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 25.11.2008, som en del af finanslovsaftalen for 2008, en lov
om, at kommunerne senest 01.01.2010 skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et
sundt frokostmåltid, som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal være
sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger. Madordningen bliver
fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller
søskenderabat, idet det er aftalt, at kommunerne kan finansiere frokostmåltidet ved
at hæve loftet for forældrenes egenbetaling fra de nuværende 25 procent til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Betalingen for madordningen
vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitution. Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.
Det Sociale Udvalg har senest den 26.08.2008 drøftet køkkenfunktionen, hvor det
blev besluttet, at der primo 2009 ønskes en principiel politisk drøftelse i kommunalbestyrelsen omkring Centralkøkkenets fremtid og opgaver. Ligeledes har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetseminaret for 2009 drøftet spørgsmålet om
etablering af et nyt centralkøkken samt muligheden for at lave madordninger særskilt
i børnehaver og skoler.
På baggrund af ovenstående besluttede direktionen ultimo 2008 at nedsætte en styre- og arbejdsgruppe m.h.p. udarbejdelse af et oplæg til politisk drøftelse.
Styre- og arbejdsgruppen har i marts og april 2009 undersøgt forskellige muligheder,
samt forespurgt skoler og daginstitutionerne om, hvilke løsninger de ønsker.
Daginstitutionerne:
Institutionerne i Morsø Kommune er normeret til i alt 856 børn fordelt således:
Kommunale børnehaver:
520 børn.
Private institutioner:
265 børn.
De 3 store puljeordninger som også har 3-årige: 71 børn.
Krav fra Fødevareregionen til køkkenfaciliteterne:
Den 16.03.2009 var repræsentanter fra Morsø Kommune på besøg i 5 udvalgte daginstitutioner sammen med en hygiejne- og ernæringskonsulent fra Fødevareregionen
for at få belyst om daginstitutionernes køkkenfunktioner lever op til Fødevareregionens krav, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages, og om det er muligt, at børnehaverne kan lave mad, såfremt de ønsker dette.
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Kravene til daginstitutionernes køkkenfaciliteter er ikke så omfattende som først antaget. Konklusionen på besøgene er, at daginstitutionerne, med mindre ændringer i
nogle få køkkener, kan lave mad fra bunden, såfremt de ønsker dette.
Der er p.t. 2 private daginstitutioner, som har madordninger med godkendte køkkener, og øvrige private daginstitutioner forsøger at etablere egne madordninger.
Madordninger i daginstitutionerne kræver, at de enkelte institutioner sender 2 – 3
medarbejdere på hygiejnekursus á 3 dages varighed. I de kommunale daginstitutioner er der en forventning om, at madordningen vil koste personaleressourcer.
Høringsbrev:
Der er sendt høringsbrev til de kommunale daginstitutioner, hvoraf det fremgår, at
Fødevareregionen opdeler madlavningen i 3 kategorier:
-

Mad fra bunden
Lune retter/præfabrikeret mad
Smør selv

Daginstitutionerne er informeret om, at det er muligt at få mad fra Centralkøkkenet,
både som hele måltider eller som delretter (f.eks. lune frikadeller, hvor institutionen
selv fremstiller salat eller lignende). Daginstitutionernes bestyrelser er anmodet om at
drøfte, hvilken ordning der ønskes på den enkelte institution. Fristen for indsendelse
af høringssvar var den 17.04.2009.
Konklusionen på høringen er, at langt de fleste daginstitutioner ønsker smør-selvordning med mulighed for mad udefra engang imellem. Daginstitutionerne ønskede
at arbejde videre med et forslag indeholdende smør-selv-løsning indkøbt og anrettet
udefra, hvor mælkeordning og frugt- og grøntsagssnacks ligeledes indgår, så forbruget af personaletimer til tilberedning og klargøring af maden minimeres mest muligt.
P.t. betaler forældrene særskilt for mælk, og denne ordning administreres i daginstitutionerne. Frugtordning er ligeledes forældrefinansieret enten via betaling sammen
med mælkeordning eller ved, at børnene medbringer frugt hver dag.
Køkkenerne lever op til Fødevareregionens krav, såfremt der vælges smør-selvordning. Daginstitutionerne har fortsat mulighed for at lave varm mad fra bunden 8
gange årligt i.f.m. temadage uden ændring af forholdene. Ligeledes kan der foretages opvarmning af færdigfabrikeret mad.
Hvis der vælges en løsning, hvor maden ikke udbringes dagligt, vil der skulle foretages indkøb af nye køleskabe til daginstitutionerne for at leve op til Fødevareregionens krav om nedkøling og adskillelse af fødevarer.
Skolemad:
Der er ca. 2.100 skoleelever i Morsø Kommune. Blandt skolelederne er der stor interesse for et tilbud om sund mad til skolebørnene, og at bestilling og betaling for skolemaden kan foregå via en internetbaseret løsning.
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Der er foretaget en rundspørge på de kommunale skoler, og der er tilfredshed med
de nuværende ordninger, som skolerne gerne fortsætter med. Der opleves en prisgrænse på max. 20 kr. pr. portion.
Følgende leverandører anvendes p.t. i skolerne: Rolstruphus, Kantinehuset, Jesper
Veng, Cafe Arena og Nykøbing Hallen.
Der er ikke foretaget en høringsrunde blandt skolerne, idet der er tale om et tilbud,
som skolerne kan vælge til eller fra.
Det vil være hensigtsmæssigt, at skolerne udarbejder fælles retningslinjer for, hvad
et sundt måltid til skoleeleverne skal indeholde.
Mulighed for leje af køkkenfaciliteter i Skive Kommune:
Der har været rettet henvendelse til Skive Kommune for at undersøge, om der er ledig køkkenkapacitet ved Glyngøre Ældrecenter. Det oplyses, at kommunen selv anvender en del af køkkenet, og pr. august 2009 har udlejet den uanvendte del til et
privat firma.
Centralkøkkenet:
Der er 15 ansatte i Centralkøkkenet p.t., som producerer og leverer mad til følgende
døgninstitutioner: Johan Riis Minde, Erslev Afklaringscenter, Støberigården, Ansgarshjemmet, Fjordglimt, Vejerslev Ældrecenter, Rolstruplund, Hvidbjerg Plejecenter
og Enggården.
Herudover leveres mad til: Solparken, hjemmeboende pensionister, Cafeen Støberigården og administrationens kantine.
I 2008 blev der produceret 84.502 kostdage, hvilket svarer til 211.253 hovedretter og
biretter, svarende til 587 pr. dag.
Der er generel stor tilfredshed blandt modtagerne af Centralkøkkenets mad. Plejecentrene nyder godt af den store ernæringsmæssige ekspertise, som køkkenets
medarbejdere stiller til rådighed bl.a. i forhold til småtspisende ældre. Hjemmeboende borgere og plejecentrene har bl.a. mulighed for at købe madpakker, hoved- og biretter, kager, diæter ifølge forskrifter, energidrik og berigede retter til småtspisende.
Centralkøkkenets kvalitetsmål er:
- At give et kosttilbud, der altid er ernæringsmæssigt og kulinarisk tilfredsstillende.
- At det kommunale kosttilbud opfylder anbefalingerne for dansk institutionskost.
- At menuplanlægningen tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.
- At maden er lavet af råvarer af høj kvalitet, har god smag, konsistens/mørhed, temperatur og udseende.
P.t. producerer Centralkøkkenet over maksimal produktionskapacitet, og det er derfor
ikke muligt, at øge produktionen i nuværende rammer.
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Der er problemer i.f.t. køle- og frostkapacitet ligesom inventaret (gryder m.v.) ikke er
dimensioneret til større produktion. Centralkøkkenet er nedslidt og renovering er påkrævet, bl.a. er der problemer i forhold til gulve, hvor den skridsikre belægning er
slidt af.
Det er ikke muligt, at øge produktionen eller at etablere ny produktionslinje (mad til
skoler- og daginstitutioner) i nuværende rammer.
En modernisering og udvidelse i de nuværende lokaler i Skovparken vil være muligt.
Ejendomsservice har, på baggrund af tidligere indhentet tilbud i 2002, lavet en fremskrivning til 2009-priser. I marts måned 2009 er der indhentet tilbud fra Brønnum omkring inventar.
Modernisering af Centralkøkken er beregnet ud fra tidligere modtaget prisoverslag
fra Erling Jensen A/S:
Renovering af bygning 858.942 kr.= indeks
100
2009 indeks 125 + 25 % ·
Tilbud fra Brønnum på inventar
Montage inventar skønsmæssig anslået til
Leje af mobilt køkken:
5 mdr. á 20.000 kr.
Opstilling el, vand og afløb
Forbrug
I alt udgifter incl. mobilt køkken

1.404.596 kr.
3.809.837 kr.
500.000 kr.
5.714.433 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
6.014.433 kr.
===========

Opførelse af nyt Centralkøkken:
Jordkøb 4.800 m2 á 50 kr.
Råhus 1.000 m2 x 9.500 kr.
Belægning 2.700 m2
Tilslutning spildevand
Tilslutning vand
Tilslutning el skøn
Tilslutning gas skøn
Inventar
I alt ekskl. moms

240.000 kr.
9.500.000 kr.
4.050.000 kr.
255.000 kr.
49.910 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
5.000.000 kr.
19.494.910 kr.
===========

Sammenligning af husleje ved renovering og nybyggeri excl. maskiner og inventar:
Nyt Centralkøkken husleje incl. drift af ny bygning 824.746 kr.
Moderniseret Centralkøkken husleje
352.805 kr.
Difference pr. år
471.941 kr.
===========
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Der gøres opmærksom på, at Skovparken ejes af Domea, og den årlige husleje udgør p.t. 282.576 kr., som fortsat vil være til stede, hvis der bygges nyt Centralkøkken. Der foregår p.t. en dialog med Domea omkring leje- og ejerforhold af bygningerne i Skovparken.
En om- og tilbygning af Centralkøkkenet kræver inddragelse af noget af det areal,
som De Frivilliges Hus har fået stillet i udsigt i Skovparken.
P.t. har Centralkøkkenet store vedligeholdelsesudgifter p.g.a. slidtage. En modernisering af køkkenet i nuværende rammer sætter visse begrænsninger, som bl.a. vil
betyde, at køkkenets produktion, selv efter en modernisering, ikke vil være optimal. I
moderniseringsplanen er der bl.a. ikke indarbejdet fuldstændig renovering af gulve
og rørføring i gulvene, idet løsningen, som er skitseret i det tidligere modtagne tilbud,
alene omhandler påførelse af en ny belægning ovenpå de eksisterende gulvfliser.
Der vil således fortsat være visse usikkerhedsmomenter omkring fremtidige vedligeholdelsesudgifter selv efter en renovering af køkkenet.
Morsø Kommune har tidligere modtaget klager fra beboerne i Østerlund over lastbiltrafikken, som kører til og fra Centralkøkkenet med varetransport. En øget madproduktion vil formentlig intensivere denne trafik. Ved en ombygning vil der ligeledes
skulle tages højde for støj fra køle- og frostanlæg (ventilator), idet det kan virke generende for naboerne.
Kostpris produktion af mad til daginstitutioner:
Lederen af Centralkøkkenet har ud fra daginstitutionernes ønsker beregnet 2 priser
for levering af serveringsklar smør-selv-ordning incl. mælk, frugt og grøntsagssnacks.
Priserne pr. portion er incl. afskrivning på bygninger og excl. moms:
Tilbud 1:
Ved levering hver dag pris pr. portion

29,25 kr.

Såfremt maden kan leveres hver 2. dag vil prisen pr. portion blive
reduceret med ca. 1 kr.
Tilbud 2:
Ved levering ca. 1 x ugentligt i vaccumeret serveringsklare bakker

26,25 kr.

Maden leveres i kølebil og centralkøkkenets medarbejdere sørger for, at maden bliver sat i daginstitutionernes køleskabe. De nævnte priser forudsætter, at daginstitutionerne modtager ca. 90.000 portioner om året. Kosten sammensættes ud fra de officielle kostråd.
Udbud:
Madproduktionen kan udbydes hel eller delvis for private leverandører. Skive Kommune har f.eks. indledt et samarbejde med Det Danske Madhus omkring levering af
mad til hjemmeboende pensionister og plejecentrene. Der har været rettet henven-
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delse til Skive Kommune m.h.p. belysning af modtagernes tilfredshed med maden.
Til dette oplyses det, at ”modtagerne efterhånden har vænnet sig til maden”.
Ved et eventuelt udbud er det vigtigt at være opmærksom på, at Centralkøkkenet p.t.
yder et højt serviceniveau i.f.m. levering af mad til hjemmeboende pensionister. De
medarbejdere, som bringer maden ud til borgere i eget hjem, foretager f.eks. kontrol
af køleskabs-temperaturen, smider gamle madportioner ud, tager kontakt til hjemmeplejen ved behov for rengøring af køleskab og lignende, ligesom Centralkøkkenet
også yder en høj service omkring levering af mad til borgere samme dag, som de
udskrives fra sygehuset. Såfremt de nævnte funktioner ikke ville blive varetaget af
Centralkøkkenet ville det kunne medføre øgede opgaver i hjemmeplejen, som ville
skulle varetage funktionen.

Retsgrundlag

Lov nr. 1148 af 03.12.2008 om ændring af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til
børn og unge (dagtilbudsloven – frokostmåltid i daginstitutioner m.v.).
Lov om Social Service § 83 (mad til hjemmeboende borgere).

Økonomiske konsekvenser

Modernisering eller nybyggeri af et centralkøkken er en 100 % kommunal udgift.

Andre konsekvenser

Kan ikke beskrives nærmere p.t.

Høring og kommunikation

Der er foretaget høring blandt daginstitutionerne omkring, hvilken madordning de ønsker. Der skal ikke foretages høring blandt skolerne, da der udelukkende er tale om
et tilbud til skoleeleverne.
Ældrerådet skal høres forinden, der evt. træffes beslutning om ændring af produktionen af mad til hjemmeboende borgere.

Bilag
• Lov nr. 1148 af 03.12.2008 (frokostmåltid i daginst.
m.v.) pr. 01.10.2010

87

773-2009-32237

Morsø Kommune

42.

Det Sociale Udvalg

26. maj 2009

Anmeldte og uanmeldte tilsyn på handicapområdet 2008.
Sagsnr.: 773-2009-3664

J.nr.: 16.07

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Godkendt.
Sagen sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen den 15.06.2009.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Omsorg og Pleje anbefaler, at
− Tilsynsrapporterne for 2008 godkendes.

Videre behandling

Kommunalbestyrelsen (15.06.2009)

Sagsresumé

Tilsynsrapporterne vedrørende det anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn på
handicapområdet 2008 fremlægges til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Omsorg og Pleje har indgået aftale med REVAS ApS om udførelse af tilsynet. Der
har været et godt samarbejde med virksomheden, som er uvildig og har et bredt erfaringsgrundlag fra andre kommuner.
I henhold til Retssikkerhedslovens § 16, stk. 1, har Kommunalbestyrelsen pligt til at
føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jfr. § 15. Tilsynet omfatter
både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.
Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til og krav på
ud fra det kommunale serviceniveau.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 16, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Andre konsekvenser
Ingen.

Høring og kommunikation

Tilsynsrapporterne har været sendt til høring i pårørenderådet på Enggaarden og
Lupinvej.
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Handicaprådet tog i sit møde den 26.02.2009 rapporterne til efterretning med bemærkning om:
- at der på alle institutioner bør etableres bruger- og pårørenderåd
- at der på Enggaarden udpeges en stedfortræder
- at der udfærdiges fyldestgørende handleplaner.
Chefen for Omsorg og Pleje deltager i fremlæggelsen af sagen.

Bilag
• Enggaarden - Bruger pårørenderåd - gennemgang af
tilsynsrapport.doc
• Revas - Lupinvej - anmeldt og uanmeldt tilsyn
• Revas - Smallegade- anmeldt og uanmeldt tilsyn
• Revas -Enggården - anmeldt og uanmeldt tilsyn
• Tilbagemelding - Handicaprådet vedr. tilsynsbesøg
• Tilbagemelding - Lupinvej
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Tilsynsrapporter for 2008 på ældreområdet
Sagsnr.: 773-2008-33696

J.nr.: 16.08

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Indstillingen godkendt.
Sagen sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen den 15.06.2009.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Omsorg og Pleje anbefaler, at
− tilsynsrapporterne for 2008 godkendes.
− de medsendte 3 redegørelser udgør Morsø Kommunes redegørelse for tilsynene i
2008.

Videre behandling

Kommunalbestyrelsen (15.06.2009)

Sagsresumé

Tilsynsrapporterne for embedslægens tilsyn, det anmeldte og uanmeldte kommunale
tilsyn for 2008 fremlægges til godkendelse, og de årlige redegørelser fra de tre tilsynsinstanser anbefales anvendt som Morsø Kommunes redegørelse for tilsynene i
2008.

Sagsbeskrivelse

I lighed med 2007 har REVAS ApS forestået det uanmeldte tilsyn på ældreinstitutionerne, mens det anmeldte tilsyn er foretaget af 2 medarbejdere fra Omsorg og Pleje.
Baggrunden for de nugældende regler på området er regeringens ønske om at styrke
og stramme op på kvaliteten af de kommunale tilsyn og opfølgningen på disse. Dette
sker blandt andet ved en fastlæggelse af kravene til indholdet i de kommunale tilsyn.
Udover de af loven beskrevne fokusområder for tilsynet valgte de tilsynsførende i
forbindelse med det anmeldte tilsyn at sætte fokus på indflytningsfasen.
Den samlede redegørelse:
Af lov om social service § 151, stk. 4 fremgår det:
”Mindst én gang årligt udarbejder og offentliggør kommunalbestyrelsen en samlet redegørelse om tilsynet efter stk. 2 og 3 samt om det sundhedsfaglige tilsyn efter § 219
i sundhedsloven. Redegørelsen skal endvidere indeholde en opgørelse over, hvad
der i forbindelse med tilsynet er blevet afdækket om sammenhængen mellem de
ydelser, der er truffet afgørelse om, og de faktisk leverede ydelser. Redegørelsen offentliggøres og sendes til høring i bruger- og pårørenderådet, jf. § 17, og i det kommunale ældreråd. Kommunalbestyrelsen drøfter herefter redegørelsen på et møde
med henblik på opfølgning af tilsynet.”
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Der er udarbejdet en redegørelse for plejehjemstilsynet 2008 for hvert af de 3 delområder Det anmeldte kommunale tilsyn, det uanmeldte kommunale tilsyn og embedslægens tilsyn. Redegørelserne er et sammendrag af de udførte tilsyn på centrene.
Omsorg og Pleje anbefaler, at de 3 redegørelser udgør Morsø Kommunes redegørelse for tilsynene i 2008.

Retsgrundlag

Servicelovens § 151 og vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser
og tilsvarende boligenheder.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Andre konsekvenser
Ingen.

Høring og kommunikation

De enkelte rapporter har været sendt til høring i beboer- og pårørenderådene. De
indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.
Ældrerådet har i sit møde den 14.04.2009 behandlet tilsynsrapporterne og de indkomne høringssvar fra beboer- og pårørenderådene. Ældrerådets bemærkninger
fremgår af medsendte bilag.
Morsø Kommunes årlige redegørelse skal sendes til høring i beboer- og pårørenderådet og Ældrerådet.
Chefen for Omsorg og Pleje deltager i fremlæggelsen af sagen.

Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmeldt tilsyn 2008 Ansgarshjemmet
Anmeldt tilsyn 2008 Erslev Afklaringscenter
Anmeldt tilsyn 2008 Fjordglimt
Anmeldt tilsyn 2008 Hvidbjerg Plejecenter
Anmeldt tilsyn 2008 Johan Riis Minde
Anmeldt tilsyn 2008 Rolstruplund
Anmeldt tilsyn 2008 Støberigården
Anmeldt tilsyn 2008 Vejerslev Ældrecenter
Anmeldt tilsyn 2008 årlig redegørelse
Høringssvar - Ansgarshjemmet Bruger- og
pårørenderåd
Høringssvar - Fjordglimt Bruger- og pårørenderåd
Høringssvar - Hvidbjerg Plejecenter Bruger- og
pårørenderåd
Høringssvar - Johan Riis Minde Bruger- og
pårørenderåd
Høringssvar - Rolstruplund Bruger- pårørenderåd
Høringssvar - Ældrerådet
Revas - Rapport Ansgarhjemmet uanmeldt tilsyn
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773-2009-16879
773-2009-16883
773-2009-16884
773-2009-16885
773-2009-16886
773-2009-16888
773-2009-16889
773-2009-16890
773-2009-39376
773-2009-36603
773-2009-32036
773-2009-36600
773-2009-36601
773-2009-36719
773-2009-34762
773-2009-17429
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• Revas - Rapport Erslev Afklaringscenter uanmeldt
tilsyn
• Revas - Rapport Fjordglimt Morsø Kommune uanmeldt
• Revas - Rapport Hvidbjerg Ældrecenter uanmeldt tilsyn
• Revas - Rapport Johan Riis Minde, uanmeldt tilsyn
• Revas - Rapport Rolstruplund, uanmeldt tilsyn
• Revas - Rapport Støberigården, uanmeldt tilsyn
• Revas - Rapport Vejerslev Ældrecenter, uanmeldt
tilsyn
• Revas - Uanmeldt tilsyn på plejecentrene i Morsø
kommune - Bidrag til redegørelsen 2008
• Tilsynsrapport 2008 Ansgarshjemmet
• Tilsynsrapport 2008 Erslev Afklaringscenter
• Tilsynsrapport 2008 Fjordglimt
• Tilsynsrapport 2008 Hvidbjerg Plejecenter
• Tilsynsrapport 2008 Johan Riis Minde
• Tilsynsrapport 2008 Rolstruplund
• Tilsynsrapport 2008 Støberigården
• Tilsynsrapport 2008 Vejerslev Ældrecenter
• Årlig redegørelse fra Embedslægen 2008

92

26. maj 2009

773-2009-17430
773-2009-17431
773-2009-17432
773-2009-17434
773-2009-17437
773-2009-17438
773-2009-17440
773-2009-16982
773-2009-39536
773-2009-39501
773-2009-39502
773-2009-39514
773-2009-39522
773-2009-39524
773-2009-39525
773-2009-39527
773-2009-39705
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Til orientering
45.

Orientering til Det Sociale Udvalg 2009
Sagsnr.: 773-2009-361

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Orientering om fællesmøde med Ældrerådet den 16.06.2009.
Orientering om at der afholdes dialogmøde i september 2009.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.
A. Orientering om ændring af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service.
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Evaluering af mødet
46.

Evaluering af møderne i Det Sociale Udvalg jfr. kodeks for god
politisk ledelse
Sagsnr.: 773-2007-7854

J.nr.: 00.01

Åbent

Det Sociale Udvalg (26. maj 2009)
Ingen bemærkninger.
Bente Lyndrup deltog ikke i sagens behandling.
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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Underskriftsark
Lauge Larsen
Gunhild Berg Andersen
Mie Nielsen
Viggo Nielsen
Kjeld Bak
Ansgar Nygaard
Bente Lyndrup
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Samlet bilagsliste
773-2009-40435
773-2009-26174
773-2009-40144
773-2009-40845
773-2009-35115
773-2009-40124
773-2009-32237
773-2009-39442
773-2009-21378
773-2009-21379
773-2009-21380
773-2009-39271
773-2009-39280
773-2009-16879
773-2009-16883
773-2009-16884
773-2009-16885
773-2009-16886
773-2009-16888
773-2009-16889
773-2009-16890
773-2009-39376
773-2009-36603
773-2009-32036
773-2009-36600
773-2009-36601
773-2009-36719
773-2009-34762
773-2009-17429
773-2009-17430
773-2009-17431
773-2009-17432
773-2009-17434
773-2009-17437
773-2009-17438
773-2009-17440
773-2009-16982
773-2009-39536
773-2009-39501
773-2009-39502
773-2009-39514
773-2009-39522
773-2009-39524
773-2009-39525
773-2009-39527

Budgetopfølgning pr. 30.04.09
Oplæg til korrektioner 2009 basiskorrektioner 2010-2012
Ledelsesinformation Det sociale Udvalg, april 2009
Oversigt over reduktionsberedskab 2010 - Chefgruppe 4. maj 2009
Ansøgning
Ansøgning om tildeling af legat.
Lov nr. 1148 af 03.12.2008 (frokostmåltid i daginst. m.v.) pr.
01.10.2010
Enggaarden - Bruger pårørenderåd - gennemgang af
tilsynsrapport.doc
Revas - Lupinvej - anmeldt og uanmeldt tilsyn
Revas - Smallegade- anmeldt og uanmeldt tilsyn
Revas -Enggården - anmeldt og uanmeldt tilsyn
Tilbagemelding - Handicaprådet vedr. tilsynsbesøg
Tilbagemelding - Lupinvej
Anmeldt tilsyn 2008 Ansgarshjemmet
Anmeldt tilsyn 2008 Erslev Afklaringscenter
Anmeldt tilsyn 2008 Fjordglimt
Anmeldt tilsyn 2008 Hvidbjerg Plejecenter
Anmeldt tilsyn 2008 Johan Riis Minde
Anmeldt tilsyn 2008 Rolstruplund
Anmeldt tilsyn 2008 Støberigården
Anmeldt tilsyn 2008 Vejerslev Ældrecenter
Anmeldt tilsyn 2008 årlig redegørelse
Høringssvar - Ansgarshjemmet Bruger- og pårørenderåd
Høringssvar - Fjordglimt Bruger- og pårørenderåd
Høringssvar - Hvidbjerg Plejecenter Bruger- og pårørenderåd
Høringssvar - Johan Riis Minde Bruger- og pårørenderåd
Høringssvar - Rolstruplund Bruger- pårørenderåd
Høringssvar - Ældrerådet
Revas - Rapport Ansgarhjemmet uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Erslev Afklaringscenter uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Fjordglimt Morsø Kommune uanmeldt
Revas - Rapport Hvidbjerg Ældrecenter uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Johan Riis Minde, uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Rolstruplund, uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Støberigården, uanmeldt tilsyn
Revas - Rapport Vejerslev Ældrecenter, uanmeldt tilsyn
Revas - Uanmeldt tilsyn på plejecentrene i Morsø kommune Bidrag til redegørelsen 2008
Tilsynsrapport 2008 Ansgarshjemmet
Tilsynsrapport 2008 Erslev Afklaringscenter
Tilsynsrapport 2008 Fjordglimt
Tilsynsrapport 2008 Hvidbjerg Plejecenter
Tilsynsrapport 2008 Johan Riis Minde
Tilsynsrapport 2008 Rolstruplund
Tilsynsrapport 2008 Støberigården
Tilsynsrapport 2008 Vejerslev Ældrecenter
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773-2009-39705
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Årlig redegørelse fra Embedslægen 2008
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