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Til behandling (åbne punkter)
22.

Regnskab 2008 - generelle forhold m.v.
Sagsnr.: 773-2008-35354

J.nr.: 85

Åbent

Direktionen (23. februar 2009)
Tiltrådt.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Tiltrådt
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Stabschefen anbefaler, at
− der optages lån på i alt 4.815.000 kr. svarende til den opgjorte låneramme.

Videre behandling
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)

Sagsresumé
I henhold til den godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelsen for 2008 opgøres lånerammen for 2008 til med henblik på kommunalbestyrelsens stillingtagen til lånoptagelse.

Sagsbeskrivelse
Lånerammen er opgjort i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og
meddelelse af garantier m.v.
Lån iht. lånebekendtgørelsen:
På forsyningsområdet er der begrænsninger i kommunens adgang til at optage lån til
investeringsudgifter på de enkelte forsyningsområder, bl.a. udgør det kommunale tilgodehavende ultimo året det maksimale lånebeløb, ligesom opnået driftsoverskud i
årets løb først skal anvendes, inden investeringsudgiften kan lånefinansieres.
I 2008 kan der lånes 2.169.000 kr. til de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet svarende til kommunens tilgodehavende på området.
Lånemuligheden på 95% af udgifter til byfornyelse og boligforbedring udgør 453.000
kr..
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Lånedispensationer m.v.
Efter ansøgning er der opnået dispensation på folkeskoleområdet svarende til 30% af
de afholdte anlægsudgifter samt på 3,9 mio. kr. til byggerierne Enggården og Lupinvej, som blev overtaget fra amtet.
Der er i årets løb foreløbigt optaget lån 6,5 mio. kr. vedrørende de nævnte dispensationer.
Låneopgørelse
Låneberettigede udgifter
Forsyningsvirksomheder (spildevand)
Byfornyelse og boligforbedring
Folkeskolen
Enggården og Lupinvej
Lån optaget vedr. folkeskoleområdet fragår
Aconto lån vedr. låneramme 2008 i øvrigt
Ikke udnyttet låneramme 2008

Lånegrundlag
2.169.000
477.000
19.609.000
3.900.000

Låneandel
2.169.000
453.000
5.793.000
3.900.000
-6.500.000
-1.000.000
4.815.000

Låneadgangen udgør således 4.815.000 kr..
Lånoptagelse
I henhold til lånebekendtgørelsen skal lån for 2008 være optaget senest den 31.
marts 2009.
Lånet indstilles optaget med maksimal løbetid.

Retsgrundlag
Lånebekendtgørelsen
Bevilgede dispensationer

Økonomiske konsekvenser
Låneprovenuet indgår i 2009, og de fremtidige budgetter tilpasses med de aktuelle
ydelser på lånet.

Andre konsekvenser
Ingen

Høring og kommunikation
Ingen
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Revisionsberetning nr. 4 - løbende revision indtil 30. januar
2009 - delberetning for regnskabsåret 2008
Sagsnr.: 773-2009-2237

J.nr.: 00.32.00

Åbent

Direktionen (16. februar 2009)
Taget til efterretning
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Taget til efterretning
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget.
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Vicekommunaldirektøren anbefaler, at
− revisionsberetning nr. 4 – delberetning for regnskabsåret 2008, der ikke har givet
anledning til bemærkninger, tages til efterretning.

Videre behandling
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé
BDO Kommunernes Revision har den 3. februar 2009 fremsendt beretning nr. 4 en
delberetning for regnskabsåret 2008.

Sagsbeskrivelse
Revisionsarbejdet er udført i 2008 og indtil 30. januar 2009 og har til formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere er vurderet og efterprøvet om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med
kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisionen har ligeledes vurderet, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen har omfattet:
• beholdningseftersyn
• bilagsbehandling og interne kontroller
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revisionsbesøg ved institutionerne, Aktivitetshuset Nymo, Bostedet Lupinvej
og Morsø Folkebibliotek
IT-sikkerhed

Revisionen for regnskabsåret 2008 er først afsluttet, når hele årsregnskabet er revideret og der er afgivet revisionsberetning herom.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Retsgrundlag
Lov om Kommunernes Styrelse
Revisionsregulativet for Morsø Kommune

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Revisionsberetningen er ifølge § 42b i den kommunale styrelseslov udsendt til Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2009.

Bilag
•

773-2009-12033

Beretning nr. 4 - løbende revision - til
kommunalbestyrelsen
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Garantier - Formidlingscenter ved Dansk Skaldyrcenter
Sagsnr.: 773-2009-3845

Åbent

J.nr.: 24.10.00

Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Økonomiudvalget anbefaler en eventual-driftsgaranti, som ikke vil medføre deponering.
Der rettes iøvrigt henvendelse til Region Nordjylland om en hurtigere og smidigere
sagsbehandling i ansøgningssager til Vækstforum.
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget.
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Borgmesteren anbefaler, at
− Økonomiudvalget drøfter spørgsmålet om at yde en 1-årig eventual-driftsgaranti i
forbindelse med Dansk Skaldyrcenters ansøgning til Vækstforum om etablering af
et formidlingscenter. I et aller-værste fald scenarie vil eventual-driftsgarantien kunne udgøre ca. 1 mio. kr. årligt.

Videre behandling
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)
Vækstforum (18.03.2009)

Sagsresumé
Dansk Skaldyrcenter har fået en ansøgning om etablering af et formidlingscenter
prækvalificeret i første ansøgningsrunde i Vækstforum i september 2009.
På baggrund heraf har Dansk Skaldyrcenter i samarbejde med Morsø Kommune udarbejdet en reduceret og mere økonomisk bæredygtig ansøgning for et projekt på i
alt 8.9 mio .kr., som Vækstforum skal tage stilling til ultimo marts 2009.
Ansøgningen beskriver følgende finansieringsoplæg:
- Vækstforum
4.5 mio. kr.
- Private tilskud
3.5 mio. kr.
- Kommunalt tilskud
1.0 mio. kr.
Ansøgningen beskriver følgende driftsøkonomiske oplæg (1000 kr.):
Afdelingens forventede indtægter

År 1*
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Rundvisning:
Skoler, foreninger, virksomheder
Turister

70
115

75
120

80
125

Limfjordsture:
Videnbaseret
Eventbaseret
Eventbaseret

90
300
60

100
320
70

120
350
80

Gastronomi:
Skoler, events, uddannelse

40

50

60

Skolelaboratorium:
Skoler, gymnasier, uddannelse

20

25

25

Øvrige:
Salg af hummer- og østersyngel
Lokaleudlejning
Merchandise

60
60
50

Total

60
60
60
60
60
65
____________ ____________

865

940

1025

Hummerklækkeri
Østersklækkeri
Muslinger i fjord
Formidlingsaktivitet, lønninger
Drift/vedligehold af IT hjemmeside
Drift/vedligehold af inventar og driftsmidler
Special events
Skolelaboratorium
Kokkeskole

160
170
10
226
75

170
170
15
245
75

185
185
20
260
75

Total

862

935

1020

3

5

5

Afdelingens forventede driftsudgifter

89
102
10
20

Forventet driftsresultat

100
120
120
125
15
20
25
30
____________ ____________

* Første hele driftsår efter anlægsinvesteringernes gennemførelse

En forudsætning for Vækstforums behandling og godkendelsesbevilling af ansøgningen er bl.a., at Morsø Kommune vil yde en eventual-kommunal driftsgaranti, hvis de
økonomiske forudsætninger ikke holder som budgetteret.
På denne baggrund er det nødvendigt, at Morsø Kommunalbestyrelse træffer beslutning om, man vil yde en sådan eventual-garanti for driften af Formidlingscentret for et
år ad gangen, jf. ovenfor.
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Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget godkendte mødet 16.2.2009 at yde et tilskud på 60.000,- kr. til kvalificering af projektansøgningen - ud over det timeforbrug som Morsø Kommune har
bidraget med – og til udarbejdelse af den endelige ansøgning om etablering af et
formidlingscenter ved Dansk Skaldyrcenter.
Det foreløbige ansøgningsmateriale er fremsendt til forhåndskommentering i Vækstforums sekretariat, hvilket har givet anledning til yderligere behov for præciseringer af
projektets økonomi, herunder bl.a., at en forudsætning for Vækstforums medfinansieringsbevilling vil være kommunal eventual-driftsgaranti i størrelsesorden ca. 1 mio.
kr. årligt.
Beskrivelsen af formidlingscenterprojektet vedlægges som bilag. Af beskrivelsen
fremgår en detaljeret gennemgang af projektets ide, indhold, økonomi og effektvurderinger af projektet vedr. beskæftigelse og turisme m.v.

Retsgrundlag
Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser
Da projektet er reduceret betydeligt i forhold til forventningerne om et ralistisk besøgspotentiale, antages der ikke at blive behov for udløsning af den kommunale garanti. Da der er tale om et-årige eventual-driftsgarantier omfattende ovenfor angivne
driftsbudget antages bevillingen ikke at være omfattet af deponeringsordning.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.

Bilag
773-2009-7732

• Ansøgningsskema
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Anlægsregnskab, Hvidbjerg plejehjem
Sagsnr.: 773-2008-1885

J.nr.: 03.02.14

Åbent

Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget.
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (26. januar 2009)
Tiltrådt.
Direktionen bemærkede den sene anlægsregnskabsaflæggelse, som har årsag i en
tidligere uhensigtsmæssig opgavefordeling. Der er nu rettet op på denne uhensigtsmæssighed via projekt- og styringshåndbogen.
Det Sociale Udvalg (24. februar 2009)
Tiltrådt.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Tiltrådt i overensstemmelse med Det Sociale udvalgs indstilling

Indstilling
Økonomiafdelingen anbefaler, at
byggeregnskabet for Hvidbjerg Plejecenter indstilles til godkendelse med hensyn til indberetning af Skema C og med hensyn til den af Kommunalbestyrelsen
tidligere afgivne bevilling
der gives tillægsbevilling til lånekorrektion i 2009 på 918.000 kr. finansieret af
kassebeholdningen
at huslejen evt. reguleres pr. 1. januar 2010 efter nærmere vurdering.

Videre behandling
Direktionen
Det Sociale udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

(26.01.2009)
(24.02.2009)
(04.03.2009)
(23.03.2009)

Sagsresumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2003 igangsættelsen af anlægsbyggeriet Hvidbjerg Plejecenter.
Økonomiafdelingen kan oplyse at byggeriet er afsluttet og taget i brug.

Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2003 igangsættelsen af anlægsbyggeriet Hvidbjerg Plejecenter.
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Økonomiafdelingen kan oplyse at byggeriet er afsluttet og taget i brug.
Det kan endvidere oplyses, at Kommunalbestyrelsen på Statens vegne er godkendende myndighed for den offentlige støtte til projektet. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes.
Kommunalbestyrelsen skal i projektperioden meddele 3 godkendelser – henholdsvis:
1. Tilsagn om støtte – før byggeriet sættes i værk (Skema A)
2. Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum – ved byggeriets påbegyndelse
(Skema B)
3. Godkendelse af byggeregnskabet – ved byggeriets afslutning (Skema C)
Kommunens revisor har udarbejdet byggeregnskab (Skema C) vedrørende projektet:
I forbindelse med behandlingen af Skema C skal Kommunalbestyrelsen kontrollere
følgende forhold:
•
•
•
•

Byggeregnskabet er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Støttereglerne er overholdt.
Vurdering af byggeregnskabets poster.
Evt. merudgift i forhold til Skema B kan godkendes.

Økonomiafdelingen vurdere, at støttereglerne er overholdt i forhold til gældende lovgivning.
•
•
•
•

Byggeregnskabet vil ved Kommunalbestyrelsens behandling være revideret
og påtegnet af kommunens revisor.
Støttereglerne vurderes overholdt, idet hjemtagelsen er foretaget i overensstemmelse med § 42, stk. 2 i støttebekendtgørelsen.
Byggeregnskabets poster er specificeret i henhold til Skema A (Tilsagn om
støtte) og Skema B (Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum).
I forhold til Skema B ( Godkendelse af byggeriets anskaffelsessum) er der ikke
merudgifter til boligdelen.

Byggeriets anlægsudgifter er på Skema C niveau fordelt som følger:
I 1.000 kr.

Boligdel inkl. moms
Servicedel inkl. moms

Skema C
26.482
8.094

Skema B
27.498
7.470

Fravigelse
1.016
-624

I forhold til den kommunale bevilling på 27.498.000 kr. for boligdelen og 7.470.000 kr.
for servicedelen kan regnskabet opgøres således (alle beløb er inkl. moms):
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Grundudgifter
Omkostninger
Tekniske omkostninger
Særlige installationer
Inventar
Øvrige udgifter
Håndværkerudgifter
Drift i regnskab
Driftsudgifter i alt

Kommunalbestyrelsen

Regnskab
boligdel
1.767.316
2.880.960
4.648.275
3.398.217
931.252
325.181
4.654.650
1.012.257
1.012.257
16.309.276
16.309.276
-142.005
-142.005
26.482.453

23. marts 2009

Regnskab servicedel
498.587
812.578
1.311.165
950.928
284.103
902.025
2.137.056
45.325
45.325
4.600.050
4.600.050
8.093.596

Finansieringen til boligdelen specificeres således:
Beboerindskud 2% af endeligt regnskab
Kommunal grundkapital 7 % af endeligt regnskab
Byggekredit max 91% af endeligt regnskab

-529.649
-1.853.772
-24.099.032

I alt

-26.482.453

Finansieringen til servicedelen specificeres således:
Statens tilskud til servicearealer (40.000 kr. pr bolig)
Kommunens anskaffelsessum svarende til driftsregnskab
fratrukket statens tilskud

7.133.596

I alt

8.093.596

Byggeregnskab i alt inkl. moms
Anlægsbevilling inkl. moms
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Regnskab
boligdel

Regnskab
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26.482.453

8.093.596

-27.498.000
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-1.015.547

623.596

For boligdelen er der en mindreudgift på 1.015.547 kr. mens der for servicedelen er
en merudgift på 623.596 kr. Netto er der således et mindreforbrug på 391.951 kr.
Merforbruget for servicedelen skyldes først og fremmest, at der i budgetfasen (Skema B) ikke var foretaget fordeling af grundkøbesum og tilslutningsafgifter mellem boligdel og servicedel, samt at inventarkøb til servicedelen var budgetteret på både boligdel og servicedelen.
Udover ovenstående, skyldtes mindreforbruget på boligdelen bl.a. en driftsindtægt i
byggeperioden på 142.000 kr.
Optagelse af lån
I 2006 er der optaget a conto lån 25.017.000 kr. Da lånet optages med 91 % af den
endelige finansieringsberettiget anskaffelsessum i Skema C, svarende til 91 % af
26.482.000 kr. = 24.099.000 kr. vil der ske en korrektion af lånebeløbet.
Korrektionen udgør 918.000 kr. som vil blive opkrævet af Morsø Kommune i 2009.

Retsgrundlag
Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser
Lånekorrektion på 918.000 kr.
Regulering af huslejen pr. 1 januar 2010

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
Intet at bemærke

Bilag
• Endelig regnskab med påtegning hvidbjerg Plejecenter
• Skema C til indberetning Hvidbjerg Plejecenter
• Skema C, Serviceareal for Hvidbjerg Plejecenter
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Byggemodning af Doktor Lunds Vej i Ø. Jølby
Sagsnr.: 773-2009-2625

J.nr.: 13.06.02

Åbent

Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.
Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt.
Det skal bemærkes at der forudses udgifter til arkæologi i forbindelse med vejens
etablering.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Tiltrådt
Direktionen (16.02.2009)
Tiltrådt, idet bevillingsstørrelse korrigeres for yderligere grundomkostninger.
Bevillingen er korrigeret nedenfor.

Indstilling
Teknisk service anbefaler, at
- godkende frigivelsen af 730.000 kr. til byggemodning af Doktor Lunds Vej i
forbindelse med udvidelse af Ansgarshjemmet samt køb af areal 18.480 kr. +
omkostninger 7.500 kr. i alt – afrundet 756.000 kr.,
- byggemodningen finansieres af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 3 mio kr. til arealerhvervelse, ubestemte formål – 00.22.05,
- salg af areal i forbindelse med udvidelse af Ansgarhjemmet behandles som
særskilt sag i Økonomiudvalget den 04. marts 2009.

Videre behandling
Direktionen (16.02.2009)
Udvalget for Teknik og Miljø (25.02.2009)
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé
Der ansøges om frigivelse af 730.000 kr. til forlængelse af Doktor Lunds Vej i forbindelse med udvidelsen af Ansgarshjemmet. Midlerne ønskes frigivet af afsat rådighedsbeløb for ”arealerhvervelse” jf. investeringsoversigten 2009.
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Sagsbeskrivelse
Der ansøges om frigivelse af 730.000 kr. til forlængelse af Doktor Lunds Vej i forbindelse med udvidelsen af Ansgarshjemmet. Midlerne ønskes frigivet af afsat rådighedsbeløb for ”arealerhvervelse” jf. investeringsoversigten 2009.
Beregningen er lavet på grundlag af følgende oplysninger:
Vejanlæg: L = ca. 165 m
6,0 m bred kørebane (asfalt incl. slidlag)
Fortovsanlæg i én side, græsrabat i modsatte side.
Vejafvanding og vejbelysning.
Der er ikke indregnet udgifter til arealerhvervelse (jf. dagsordenpunkt
773-2009-13324) kloakering, vandforsyningen og evt. naturgas.
Overslag
165 m x 2.800 kr./m
=
Slidlag efter 2 år
=
Arkæologi
=
Beplantningsbælte
=
10 % uforudsete udgifter
=
12 % projekt og administrationsudg. =
I alt
=
Afrundet sum 730.000 kr. ekskl. moms

kr. 462.000
kr. 55.000
kr. 25.000
kr. 50.000
kr. 59.200
kr. 78.144
kr. 729.344

Retsgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Frigivelse af rådighedsbeløb 730.000 kr.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Cheferne fra Økonomi, Omsorg og Pleje, Teknisk Service samt Natur og Miljø
har den 02. februar 2009 i henhold til reglerne i projekthåndbogen koordineret
projektet for så vidt angår lokalplanforhold, kontakt til byggerådgiver, salg af
grund til Ansgarhjemmet samt igangsætning af byggemodning.
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Høringssvar til strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem
lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region
Nordjylland
Sagsnr.: 773-2009-2488

J.nr.: 16.00.00

Åbent

Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (16. februar 2009)
Tiltrådt
Det Sociale Udvalg (24. februar 2009)
Det Sociale Udvalg besluttede at de 2 sidste afsnit omkring akutpladser slettes og at
der konsekvensberegnes på forsøg med et antal akutpladser og med brug af ny teknologi.
Punkt 10: Sidste 2 linier i første afsnit slettes og der igangsættes forsøg med udvidet
samarbejde mellem hjemmeplejen og lægevagten.
Morsø Kommune vil fremme visitationerne og der nedsættes politisk ad hoc gruppe
der sammen med administrationen udarbejder forslag til forsøgene.
Beslutningen indarbejdes i høringssvaret.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Tiltrådt i overensstemmelse med Det Sociale Udvalgs indstilling og opdateret høringssvar efter Det Sociale Udvalgs behandling. I forbindelse med høringssvaret
suppleres med opmærksomhed på forøgede samarbejdsmuligheder mellem Kronikerenhed, Aalborg og Sundhedscenter Limfjorden.

Indstilling
Trivsel og Sundhed indstiller, at
- direktionen anbefaler høringssvaret til godkendelse i Det Sociale Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Videre behandling
Det Sociale Udvalg (24. 02.2009)
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé
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Region Nordjylland har udarbejdet en strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagten og akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland. Analysen er
sendt til høring i kommunerne i regionen.
Analysen foreslår bl.a. nedlæggelse og omlægning af vagtsteder, tilsyn med borgere
af hjemmesygeplejerske før kontakt til vagtlæge, etablering af akutpladser, reducering af lægers hjemmebesøg og endelig et forslag om transport af borgere til vagtlæge.
Analysens forslag vil medføre ændringer i den kommunale opgavevaretagelse.
Kommune Kontakt Rådet og Sundhedskoordinationsudvalget har i den forbindelse
bedt Region Nordjylland om en udredning til belysning af konsekvenserne for kommunerne. Dette har regionen desværre ikke imødekommet, så det har ikke været
muligt at foretage en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for Morsø Kommune.
Morsø Kommune forholder sig dog positivt overfor intentionerne i analysen, som vurderes at forbedre vagtlægeordningen.

Sagsbeskrivelse
Region Nordjyllands formål med udarbejdelsen af strukturanalysen er at sikre lægevagtsbetjening i regionen samt at sikre et fremtidigt samarbejde mellem lægevagten
og akutberedskabet i sekundær sektor (sygehusregi).
Analysen anbefaler, at:
•

tyngdepunkterne i lægevagtsbetjeningen lægges i forbindelse med de kommende fælles akutmodtagelser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

•

der ansættes sygeplejersker i lægevagten, ligesom det anbefales, at der etableres fælles ventefaciliteter for de fælles akutmodtagelser og lægevagtens lokaler – samt mulighed for at lægevagten og sygehusenes modtagelse deler
diagnostik og behandlingsrum.

•

det udredes, hvordan en befordringsordning kan indgå som en del af den regionale planlægning og drift af lægevagtsordningen.

•

der etableres en akut telefonlinie til alle lægepraksis samt etablering af overordnet call-center med et telefonnummer forbeholdt turister, der har brug for
akut lægehjælp.

•

det undersøges nærmere, om der kan etableres døgndækkende kommunale
ordninger til at sikre håndteringen af akut opståede eller tilspidsede situationer.

•

der etableres direkte telefonlinie mellem vagtlæge og hjemmesygeplejen.
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•

der sker en udbygning af akutaflastningspladser i kommunerne eller en reservation af aflastningspladser til akutbehov i aften- og nattevagter samt i weekender.

•

der sker en styrkelse af informationsniveauet mellem praktiserende læger og
kommunerne.

I det følgende beskrives kort de væsentligste bemærkninger i Morsø Kommunes høringssvar.
Generel bemærkning til strukturanalysen:
Morsø Kommune finder det positivt, at formålet med analysen er at sikre en bedre
lægevagtsbetjening i regionen, ligesom det findes positivt, at tyngdepunkterne i lægevagtsbetjeningen lægges i forbindelse med kommende akutmodtagelse i Thisted.
Morsø Kommune er af den opfattelse, at en reorganisering i regionalt regi ikke skal
medføre øgede udgifter for kommunen.
Nedenfor følger et kort uddrag af de uddybende bemærkninger i høringssvaret.
Hensigtsmæssig modtagelse af patienter
Det foreslås, at patienter, der åbenlyst skal indlægges på bestemte afdelinger, ikke
nødvendigvis skal modtages gennem fælles akutmodtagelse. Morsø Kommune finder dette forslag hensigtsmæssigt.
Behov for opgradering af vagtniveau
På Sygehus Thy-Mors er der behov for en opgradering af vagtniveauerne inden for
kirurgi og intern medicin til tilstedeværelsesvagt. Morsø Kommuner ønsker dette behov indarbejdet i fremtidige planer.
Døgndækkende paramedicinerbil
Der er etableret døgndækkende paramedicinerbil i Thisted. Det fremgår ikke af analysen, at der skal ændres på ordningen, men Morsø Kommune vil for god ordens
skyld gerne bemærke, at ordningen ønskes fastholdt.
Fælles akutmodtagelse i Thisted med lægevagt indtænkt
Morsø Kommune finder det positivt, at der oprettes fælles akutmodtagelse i Thisted,
ligesom det findes hensigtsmæssigt, at lægevagten indtænkes i et sammenhængende akutberedskab.
Ansættelse af sygeplejersker til lægevagten
Morsø Kommune tilslutter sig analysens anbefaling om at ansætte sygeplejersker
med medicinsk efteruddannelse til lægevagten.
Håndtering af 112-opkald
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Morsø Kommune anbefaler, at der, som beskrevet i analysen, arbejdes videre med
en mulighed for at 112-opkald kan viderestilles til en person med sundhedsfaglig
baggrund.
Forbedret telefonisk tilgængelighed hos praktiserende læger
Morsø Kommune er enige i, at det er nødvendigt med en forbedret telefonisk tilgængelighed hos de praktiserende læger i dagtiden.
Personbefordring
Analysen foreslår, at der sker en reduktion i antallet af konsultationsenheder. Som
konsekvens af dette foreslås en ordning for transport af borgere til vagtlægen. Personbefordring er en kommunal opgave, og det bør derfor nærmere udredes om analysens anbefaling vil medføre kommunale udgifter.
Etablering af døgndækkende kommunale ordninger
Det anbefales at etablere døgndækkende kommunale ordninger til at sikre håndtering af akut opståede eller tilspidsede sociale problemer. Morsø Kommune er positivt
indstillet overfor en dialog om det fremtidige samarbejde med regionen, men finder
dog ikke at ændringer i den regionale organisering skal medføre organisatoriske og
økonomiske konsekvenser for kommunen.
Ekstra tilsyn af hjemmeplejen frem for besøg af lægevagt
Analysen anbefaler, at borgere, der er kendte i hjemmeplejen, skal have et ekstra tilsyn af hjemmeplejen for at afværge et lægetilsyn. Morsø Kommune er åben for en
dialog om dette, men det forventes, at opgaven bliver udgiftsneutral for kommunen.
Styrkelse af informationsniveau mellem praktiserende læger og kommune
Morsø Kommune er meget positivt indstillet overfor forslaget om en styrkelse af informationsniveauet mellem praktiserende læger og kommune.
Etablering af akutpladser i kommunen
Morsø Kommune anbefaler ikke at oprette akutpladser, men en fastholdelse af afklaringspladserne. Borgere med sundhedsmæssige problemer, der ikke kan løses i personalegruppen i Morsø Kommune, vil fortsat blive henvist til lægelig vurdering.

Retsgrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Skal udredes i samarbejde med Region Nordjylland – eventuelt med Kommune Kontakt Rådet som kommunal tovholder.

Andre konsekvenser
Ingen.
Høring og kommunikation
Ingen.
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Bilag
• Høring af forslag til ændringer i
lægevagt/akutberedskab - KKR
• Høringssvar vedr strukturanalyse - tilrettet DSU.doc
• Strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagten
og akutberedskabet i sekundær sektor i Region
Nordjylland.pdf
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Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade -foreløbig
vedtagelse
Sagsnr.: 773-2008-37926

J.nr.: 01.02.05

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt således, at arealet hvor det tidligere grønttorv har været placeret medtages i
denne lokalplan og udlægges til byggefelt. Arealet kan dog anvendes som asfalteret
p-plads efter nærmere aftale.
Tilkørselsmulighederne fra Vestergade skal bearbejdes lidt mere med henblik på lukning.
Et nyt tankanlæg skal kunne honorere de nyeste miljøkrav til tankanlæg.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Tiltrådt
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Natur og Miljø anbefaler,
− At lokalplanforslaget vedtages og sendes i høring i 8 uger.
− At lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Videre behandling
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)

Sagsresumé
Morsø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af detailhandel i Vestergade. Den eksisterende lokalplan 17.102 giver ikke mulighed for etablering af detailhandel og sam-matrikulering af det ønskede område, derfor er der udarbejdet ny lokalplan for området.

Sagsbeskrivelse
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Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens placering, højde og udseende, adgangs- og parkeringsforhold, samt principper for beplantning, belægning
og belysning. Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen, at beplantning, belægning og belysning er etableret. Lokalplanen fastlægger ligeledes areal,
der skal friholdes for bebyggelse, for at sikre kig mellem Fjorden og Dueholm Kloster.
Morslands Historiske Museum er i forbindelse med lokalplanarbejdet blevet hørt, og
har meddelt, at der kan være arkæologiske interesser i området, da området er tæt
på stenalderens kystlinie og klosterområdet. Derfor skal der foretages en mindre forundersøgelse på området, for at få de arkæologiske forhold belyst.
Bygherren har henstillet til, at lokalplanen indeholder mulighed for en ubemandet
tankstation. Natur og Miljø har på den baggrund opstillet krav til, at tankstationen bliver så lidt synlig i området som muligt.
Lokalplanen er screenet for miljøvurdering og der er truffet afgørelse om, at der ikke
foretages en sådan.

Retsgrundlag
Lov om planlægning (813 af 21.06.2007) kapitel 5 om lokalplanlægning samt Lov om
miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1398 af 22.10.2007) §4 om afgørelse af, om en plan er omfattet af loven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation
Lokalplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger jf. planlovens §24, stk. 3

Bilag
• Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade.pdf
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Kommuneplantillæg nr. 43 for vindmøller ved Sindbjerg debatindlæg
Sagsnr.: 773-2007-71972

J.nr.: 01.02.15

Åbent

Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.
Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt.
Der nedsættes forhandlingsgruppe bestående af embedsmænd samt Viggo Vangsgaard, Poul Roesen og Ansgar Nyggaard. Forhandlingsgruppen indleder forhandlinger med de 3 godkendte projektejere omkring møllernes nærmere placering, mulige
samarbejder, skrotningsmøller mv.
Det er udvalgets intention, at der skal placeres så meget mølleeffekt som muligt i området - og at de vindmølleretningslinier som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget fastholdes.
Rådgivervalget afgøres adminstrativt af Natur- og miljø.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Natur & Miljø´s anbefaling tiltrådt, og således at der afholdes offentligt plandialogmøde.
Udgangspunktet for vindmølleplanlægningen er at sikre:
- overholdelse af den givne tidsramme for planlægningen,
- mest mulig mølleeffekt,
- mest mulig skrotningseffekt,
- mest mulig ejerskabsspredning,
- mindst mulige miljømæssige gener,
- mest mulig effektplacering på kommunalt ejet areal.
Forvaltningen vælger konsulentassistance.

Indstilling
Natur og Miljø anbefaler,
− At de to forslag til opstilling af vindmøller uden for debatområdet afslås og henvises til en evt. senere revision af vindmølleplanlægningen.
− At der med baggrund i de tre øvrige placeringsforslag udarbejdes et forslag til
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.
− At planforslaget udarbejdes af Natur og Miljø med bistand fra Carl Broe.
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Videre behandling
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé
Det er besluttet at igangsætte en planlægning for opstilling af store vindmøller i området ved Sdr. Herreds Plantage. Et debatoplæg har været i høring og der er indkommet 11 indlæg.

Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget besluttede den 3. december 2008 at indkalde forslag og ideer til
planlægning for opstilling af store vindmøller ved Sdr. Herreds Plantage. Udvalget for
Teknik og Miljø godkendte den 17. december 2008 et debatoplæg, som blev offentliggjort den 27. december 2008 med høringsfrist til den 30. januar 2009.
Der er indkommet i alt 11 indlæg i debatten
Der er indkommet 5 forslag til konkrete vindmølleprojekter:
Morsø Bioenergi foreslår, at der opstilles tre møller med en totalhøjde på 125 meter,
hver med en effekt på 3 MW. Møllerne er foreslået placeret ved biogasanlægget med
henblik på at der opbygges et centralt energicenter. Der er vedlagt to opstillingsforslag.
Marie Østlund, Thomas Øllgaard, Hans Ejner Bertelsen ansøger om opstilling af 4
vindmøller vest for Sdr. Herreds Plantage. Der er vedlagt to forslag til mølleopstillinger et forslag med 4 stk. 3,6 MW møller med en totalhøjde på 143,5 meter og et forslag med 4 stk. 2 MW med en totalhøjde på 118 meter. Ansøgerne har tilbudt at opkøbe 7 ejendomme på Hedevej og Sdr. Hedevej. De tilbyder samtidig de omboende
20 % af mølleandelene og Morsø Kommune 20 %.
Wind1 har fremsendt et forslag med 6 stk. 2 MW vindmøller med en totalhøjde på
118 meter. Møllerne foreslås placeret i 2 parallelle rækker orienteret mod sydvest for
at sikre optimal strømproduktion. Wind1 oplyser at projektet kan justeres og tilbyder
at udarbejde VVM-redegørelse, Miljøvurdering, lokalplan og kommuneplantillæg
uden udgift for Kommunen.
Mollerup Mølle ansøger om opstilling af 1 850 kW mølle på matr. nr. 1 e Mollerup By,
Mollerup. Virksomheden er blandt de 3 største strømforbrugere på Mors og ønsker at
imødegå fremtidige krav om anvendelse eller produktion af en vis andel grøn energi.
Området ligger uden for det område, der er sat til debat.
Bertel Møller foreslår et område til 2 stk. 125 meter høje møller ved Vejerslev. Området ligger uden for det område, der er sat til debat.
Følgende har fremsendt bemærkninger til den forestående planlægning:
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Aalborg Stiftsøvrighed gør bl.a. opmærksomhed på, at møller i området kan påvirke
Ovtrup Kirke, Vejerslev Kirke og muligvis Hvidbjerg Kirke og forudsætter, at virkningerne på kirkerne indgår i en eventuel VVM-redegørelse.
Skov- og Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det kræver en dispensation på baggrund af en konkret vurdering, hvis der skal rejses møller i fredsskoven. Det er ikke
en tilstrækkelig betingelse at der rejses erstatningsskov.
Bestyrelsen for Morsø Sønderherreds Plantage er positiv indstillet overfor opstilling
af vindmøller i skoven, men foreslår, at møllerne holdes vest for Telefonvejen.
Danmarks Naturfredningsforening, Morsø Afdeling er imod opstilling af store vindmøller i og ved Sdr. Herreds Plantage og opfordrer til at droppe planerne om store
møller i området.
Kim Blaabjerg kan ikke acceptere afvigelser fra de placeringer og beregninger, der
ligger til grund for debatoplægget, og kan endvidere ikke acceptere flere møller tættere på sin gård, som han planlægger at flytte op på i løbet af de nærmeste år.
Sdr. Herreds Kraftvarmeværk er tilfreds med, at det i debatoplægget er nævnt, at forsyningsselskaber kan få ejerskab til en eller flere vindmøller i området, og de gør
opmærksom på at overskuds-el (i perioder med el-overløb) med fordel kan anvendes
i fjernvarmeproduktionen.

Retsgrundlag
Planloven

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende redegørelser og vurderinger skal fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger inden kommuneplantillægget kan vedtages
endeligt.

Bilag
Bilag er udsendt sammen med dagsordenen
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Bestyrelser - Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Skaldyrcenter
Sagsnr.: 773-2009-4928

J.nr.: 00.01

Åbent

Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Vedtaget
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)
Vedtaget
Bente Lyndrup og Vagn Kidmose deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling
Borgmesteren anbefaler, at
− Morsø Kommune godkender den foreslåede ændring af bestyrelsens sammensætning og dermed også ændring af vedtægternes §§ 6 og 7.

Videre behandling
Kommunalbestyrelsen (01.04.2009)

Sagsresumé
Advokatfa. Funch & Nielsen anmoder om kommunens holdning til et ønske fra bestyrelsen for Den erhvervsdrivende Fond Dansk Skaldyrcenter om ændring i bestyrelsens sammensætning og dermed ændring af vedtægternes §§ 6 og 7.

Sagsbeskrivelse
Juridisk konsulent anbefaler de foreslåede ændringer af vedtægten godkendt som de
foreligger udarbejdet af advokatfirmaet Funch & Nielsen.
Det bemærkes, at disse i det væsentligste drejer sig nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 14 og til 8.
Der kan siges meget for og imod store bestyrelser, som den konkrete bestyrelse i
Skaldyrscentret vel må kaldes.
Signaler som bredt forankret, god opbakning, fornemmelse af indflydelse, gennemsnitligt en større velvilje til at spæde til, når til kassen får behov for en indsprøjtning
printer sig straks som positive oplevelser på nethinden ved en gennemgang af den
gældende vedtægts bestemmelse om bestyrelsens sammensætning og størrelse.
!4 medlemmer er sikkert en styrke i en opbygningsfase. Men derefter utvivlsomt en
tung sag at arbejde med i det daglige. I praksis vil en bestyrelse på 14, hvoraf flere
medlemmer er valgt fra - og vel også repræsenterer - den samme organisation, være
svær at kalde sammen og pr. definition have en lang beslutningsproces. Undertiden
måske også blive ramt af ”uopmærksomhed” i det omfang, der indkaldes 2 til møde.
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Det er forståeligt, at der nu synes behov for en ændring til en mindre bestyrelse. Mere operationel, målrettet, effektiv, langt hurtigere beslutningdygtig.
Selv om Morsø kommune har været medstifter af, og måske også blandt initiativtagerne til projektet, stedse har stået bag fundatsen og via denne er sikret en vis indflydelse, finder kommunen dog stadig, at udviklingen nødvendigvis må gå i den retning, som forslaget til vedtægtsændringen udstikker.
Som fast deltager i bestyrelsesarbejdet gennem flere år, peger Morsø kommune ud
fra erfaringerne på behovet for en mindre bestyrelse, af de oven anførte grunde.

Retsgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Intet at bemærke.
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Underskriftsark
Egon Pleidrup Poulsen
Viggo Vangsgaard
Ulla Andersen
Lauge Larsen
Mie Nielsen
Per Noe
Viggo Nielsen
Kaj Rasmussen
Kjeld Bak
Vagn Kidmose
Aage Brusgaard
Walther N. Mikkelsen
Ansgar Nygaard
Peter Therkildsen
Lene Overgaard Nørgaard
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Beretning nr. 4 - løbende revision - til kommunalbestyrelsen
Ansøgningsskema
Endelig regnskab med påtegning hvidbjerg Plejecenter
Skema C til indberetning Hvidbjerg Plejecenter
Skema C, Serviceareal for Hvidbjerg Plejecenter
Høring af forslag til ændringer i lægevagt/akutberedskab - KKR
Høringssvar vedr strukturanalyse - tilrettet DSU.doc
Strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagten og
akutberedskabet i sekundær sektor i Region Nordjylland.pdf
Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade.pdf
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