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Konstitueringsaftale

Økonomi
 Rettidighed, sikker drift og stram økonomisk styring er forudsætningen
for en god økonomi. Derfor skal det tilstræbes at låneoptag er mindre
end afdrag.


Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke.



Dog kan særtilfælde komme i betragtning under hensynet til
en hellhedsvurdering.



Skat og grundskyld fastfryses.

Udvikling
 Der skal skabes fælles retning og opmærksomhed om Morsø Kommunes
udvikling.


Derfor skal der i samarbejde med borgerne udarbejdes en plan for udviklingsmål
frem mod 2030, herunder fokus på landdistriktsudvikling.

Konkurrenceudsættelse og fortsat effektivisering
 Konkurrenceudsættelsen fokuseres i enhver omlægning af drift og indsats,
hvor dette giver mening. Benchmarking af effektivitet og omkostningsniveau
gennemføres if.h.t. tilsvarende kommuner.
Den kommunale drift og udvikling
 Den kommunale drift og udvikling skal arbejde efter tværfaglighed, helhedsvurdering og serviceorienteret myndighedsbehandling.


Åbenhed og dialog i den kommunale drift og udvikling
skal fremmes Der skal fornyet fokus på
forsyningsselskabets og kommunens samarbejde.

Bosætning, erhvervs- og turismeudvikling
De politiske indsatser på området skal rettes mod:
• Forbedrede vilkår for og støtte tilerhvervsområdet, turismeområdet og
detailhandlen.
• Det gode liv, der (kan) leves på Mors.
• Markedsføring af øen Mors,herunder en forstærket kommunikationsindsats.
• Events, kultur- og naturområderne.
• Stabilisering af befolkningstallet samt den demografiske sammensætning .
• Sundhedsvæsenet på Mors, både det regionale, private og kommunale samt det
tværgående.

• Frivillighed og foreningsarbejde.

Uddannelser
 Der skal fokus på at højne elevernes faglige niveau.


Der skal arbejdes for at fastholde og tiltrække
uddannelser til og på Mors. Som for eksempel Nordic
Food College.
Ungdomsuddannelserne på Mors skal understøttes, blandt andet med bedre
botilbud til unge.




Der skal fortsat ske ligestilling iservicen rettet mod private og offentlige tilbud til
børn og unge, og den nuværende placering af de kommunale tilbud, eksempelvis
børnepasningstilbuddet på Nordmors (Sejerslev), fastholdes.

Infrastruktur
 Infrastrukturen til og på Mors skal være et indsatsområde for at sikre, at den
støtter Morsø Kommunes udvikling.


Nytænkning af den kollektive trafik på Mors.

Sammen er vi bedst
 Der forudsættes loyalitet fra de involverede partier omkring
konstitueringsgrundlaget og tildeling af politiske poster.
Konstitueringsgruppen forpligter sig til at sikre, at de politiske formandsposter, der
er tildelt partierne forbliver hos partierne.
Endvidere er det aftalt, at kommunalbestyrelsen konstituerer sig
således:
Borgmester: Hans Ejner Bertelsen Venstre
1. Viceborgmester: Viggo Vangsgaard, Socialdemokratiet
2. Viceborgmester: Meiner Nørgaard, Dansk Folkeparti





Formand for Teknik og Miljø udvalget: Meiner Nørgaard,
,Dansk Folkeparti
Formand for Socialudvalget: Henning Sørensen, Venstre
Formand for Beskæftigelses og Ehvervsudvalget: Ellen Philipsen Dahl,
Demokratisk Balance
Formand for Børne og Kulturudvalget:Tore Muller,
Socialdemokratiet



Formand for Morsø Forsyning: Venstre besætter posten. Det første år er det
Borgmesteren der varetager opgaven, hvorefter venstre udpeger en afløser.
Det er endvidere aftalt at socialdemokratiet sikres to pladser i forsyningens
bestyrelse.



Formand for Børn og Ungeudvalget: Besættes af Venstre og Venstre sikres
begge poster i udvalget. Det er aftalt at Meiner Nørgaard tildeles en af
valgforbundets pladser i ØK.
Socialdemokratiet besætter næstformandsposten i
Socialudvalget.
Venstre besætter de øvrige næstformandsposter




Nykøbing Mors den 22. november kl. 00.24
For Venstre
Hans Ejner Bertelsen
For Dansk Folkeparti
Meiner Nørgaard
For Demokratisk Balance
Ellen Philipsen Dahl
For Socialdemokratiet
Viggo Vangsgaard

