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1.   Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-40012 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet gennemgår dagsordenen og godkender med eventuelle rettelser 

og/eller tilføjelser. 
 
Beslutning 
Jf. vedtægterne udfærdiges referaterne som udgangspunkt som beslutningsreferat. 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet 03-06-2021 

4 

 

2.   Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-101537 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Udvalgsformændene giver Handicaprådets medlemmer en kort orientering om ak-

tuelle emner fra deres udvalgsområde. 
 
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget 
COVID-19, der er leveret en stor indsats fra alle områderne, f.eks. har skolerne været 
igennem otte regelsæt for modtagelse af børn og unge i skolerne. Stor tak til medar-
bejderne på alle områder. Vi er en lille kommune og har vist os agile i krisehåndte-
ring. 
Der laves en politik for området for ordblinde og der sker en opnormering på 300.000 
kr. pr. år til en ny indsats for ordblinde børn og unge. 
 
Udvalget for Teknik og Miljø 
Vi ser frem til en normal hverdag. Duelund er taget i brug og der har været en massiv 
indsats fra Kommunale Ejendomme gennem hele processen. Der forventes en formel 
indvielse senere. 
I Markedsgade laves et rekreativt område med stier og hundeskov. 
 
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 
Vi har klaret os gennem pandemien. Der er et godt forhold mellem virksomhedsser-
vice og virksomhederne. Beskæftigelsesindsatsen har været lukket ned længe pga. 
COVID-19, event- og turismeområderne har aflyst meget og de udvider nu aktivite-
terne efterhånden som der kan lukkes mere op. 
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget nedlægges pr. 1. januar 2022 og resortansvaret 
fordeles mellem resterende udvalg. Der vil fremover blive arbejdet i ad hoc arbejds-
grupper med fokusområder, hvilket vil foregå med inddragelse af interessenter ude-
fra. 
 
Det Sociale Udvalg 
COVID-19 har været tæt på med udbrud på nogle af vores plejecentre, og der er leve-
ret en solid indsats af alle medarbejdere under pandemien. 
Da vi ikke har kunnet mødes, er dagsordenen lang, men det er glædeligt, at vi nu 
igen kan mødes til dialog. 
Duelund er taget i brug, og der venter en formel indvielse på et senere tidspunkt. 
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3.   Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-106490 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Drøftelse af punkter fra DH Morsø. 
 
Sagsfremstilling 
Der er følgende punkter til drøftelse: 
1. Hvorfor kan henvisning til Vejlefjord kun ske via sygehus, og ikke fra Afklarings-

centret? 
2. Bliver der udleveret en brochure sammen med udlåning af et hjælpemiddel? 

Står der her, hvor hjælpemidlet kan afleveres tilbage? (det er specielt  - når et 
hjælpemiddel udlevers på et sygehud, og den oplysning at man kan tilbagelevere 
det til kommunens hjælpemiddelcentral - er vigtig som info) 

3. Fra handicaprådsmødet 27. august -  punktet Opfølgning – ledelinjer og opmærk-
somhedsfelter – fodgængerovergange, hvor Chris og Jens W skulle på en besigti-
gelsestur rundt i byen. Dette blev lovet i 2019. Der er overhovedet intet sket i 
mellemtiden. Har man så travlt eller mangler interessen i f. t. DH? 

4. Kvalitetsstandard for socialområde for voksne – som var på socialudv. 21. April 
som pkt. 4, forventer DH kommer på Handicaprådsmødet 3. Jun, og i den forbin-
delse vil vi også gerne have tilsendt den hidtidige Kvalitetsstandard omkring om-
rådet. 

5. Hvad er det for gode tiltag specialskoleelever har fået i Morsø? 
Bliver ekspertisen samlet eller spredt ud? 
Hvor er STU eleverne placeret? 
I hvor stor udstrækning kommer STU elever i praktik i virksomhederne? 

 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Ad. 1 
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Visitering til et rehabiliteringsophold sker i Visitationen efter en individuel og helheds-
orienteret vurdering. For borgere indskrevet på Morsø Afklaringscenter afholdes der 
fremtidsmøder med deltagelse af borger, pårørende, personale fra Morsø Afklarings-
center og Visitationen for at lægge en helhedsorienteret plan for den enkelte borger. 
 
Ad. 2 
Ved udlevering af hjælpemidler på sygehuset bliver det oplyst derfra, at hjælpemidlet 
skal leveres tilbage dertil. Udleveres hjælpemidlet fra Hjørring, Aalborg eller lignende 
er der mulighed for at aflevere på sygehuset i Thisted i stedet for. Som udgangspunkt 
kan man ringe til Hjælpemiddelhuset for aflevering af hjælpemidler udleveret fra sy-
gehusene, da opgaven med levering og afhentning er gået tilbage til regionen. 
 
Ad. 3 
Jens Wittchen vil blive kontaktet af Kommunale Ejendomme, Chris Christoffersen. 
 
Ad. 4 
Hidtidige kvalitetsstandarder er medsendt som bilag til dagsordenen. 
 
Ad. 5 
Specialklasser er omdøbt til Udviklingsspor og er etableret på alle folkeskolerne i 
Morsø Kommune. Udgifter som før blev brugt til eksterne tilbud, bliver fremover brugt 
til en opnormering af egne speciallærer. Der sættes fokus på nærhedsprincippet i for-
hold til netværk og fritidstilbud. 
STU-elever kan tilbydes enten eksterne tilbud eller interne tilbud på Erslev Skolen el-
ler Morsø Kompetencecenter. Der er få praktikker direkte i virksomheder for STU-
eleverne med baggrund i funktionsniveau, og der tilbydes i stedet værkstedslignende 
forløb på interne tilbud jf. lovgivningen på området. 
Der er i alt 36 STU-elever, 11 på interne tilbud og 25 på eksterne tilbud. 
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Til beslutning 
 

 

4.   Handicaprådets årshjul 2021 
 
Sagsnr.:  S2020-1120 Dok.nr.: D2020-106498 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet godkender årshjul 2021 med eventuelle ændringsforslag. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Der er udarbejdet årshjul til Handicaprådet for 2021. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådet bedes gennemgå forslaget og melde tilbage med eventuelle ændringer 
eller tilføjelser til årshjulet. 
På grund af de aflyste handicaprådsmøder i december 2020 og januar 2021 har Han-
dicaprådets medlemmer allerede modtaget kalenderbookinger til møderne i 2021. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Bilagsliste 

D2020-73715 Årshjul - Handicaprådet 2021 
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5.   Udskiftning af medlem samt udpegning af suppleant til Han-
dicaprådet 

 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-106512 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orientering om udskiftning af medlem tages til efterretning. 
• Der udpeges en ny stedfortræder til Handicaprådet 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
På grund af dødsfald skal der indtræde et nyt medlem i Handicaprådet. Derudover 
skal der findes en ny stedfortræder. 
 
Sagsfremstilling 
DH Morsø har oplyst, at handicaprådsmedlem Vibeke Sørensen er afgået ved døden, 
og at suppleant Margrethe Hansen overtager Vibeke Sørensens plads i Handicaprådet. 
Der skal derfor vælges en ny suppleant i stedet for Margrethe Hansen. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Udpegning sker ved næste Handicaprådsmøde. 
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6.   DH og KL's fælles principper for borgerinddragelse 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-32648 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet drøfter DH og KL´s fælles principper for borgerinddragelse. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
DH og KL har i januar og februar 2021 afholdt en live-event serie om, hvordan de 
sammen kan styrke tillid og borgerinddragelse på handicapområdet. 
 
Sagsfremstilling 
KL har fremsendt skrivelse til det kommunale handicapråd på vegne af Danske Handi-
caporganisationer og KL. Brevet vedrører parternes fælles principper og anbefalinger 
til god borgerinddragelse på handicapområdet. 
 
DH og KL´s principper for en styrket dialog der skaber tillid og samarbejde i kommu-
nen, sagsbehandlingen og indsatserne: 
  
1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den 

kommunale sagsbehandling 
2. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel 

indflydelse 
3. Gensidig tillid og et godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i 

hinandens præmisser, viden og ekspertise 
4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet 
5. Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed 
 
Principperne er uddybet i bilag 2: Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapom-
rådet. 
 
Principperne er offentliggjort på Danske Handicaporganisationer og KL’s respektive 
hjemmesider. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
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Beslutning 
Det opleves, at dialogen generelt er god, blandt andet vedrørende Duelund. Det So-
ciale Udvalg er opmærksom på inddragelse af DH Morsø. 
 

Bilagsliste 

D2021-32650 Henvendelse til de kommunale handicapråd - Fem principper 
om tillid og borgerinddragelse 

D2021-32651 Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet 
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7.   Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på han-
dicapområdet 

 
Sagsnr.:  S2021-9454 Dok.nr.: D2021-46871 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet drøfter anbefalingerne. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Det Centrale Handicapråd har i forbindelse med Handicaprådenes Dag offentliggjort en 
undersøgelse, udarbejdet at VIVE, af den aktuelle status på tilliden på handicapområ-
det. 
På baggrund af undersøgelsen har Det Centrale Handicapråd udarbejdet en række an-
befalinger til blandt andet kommunalbestyrelser og kommunale handicapråd. 
 
Sagsfremstilling 
Det Centrale Handicapråd har udsendt pjecen " Det Centrale Handicapråds anbefalin-
ger til øget tillid på handicapområdet". 
Anbefalingerne er udarbejdet og opdelt til social- og ældreministeren samt Regerin-
gen, kommunalbestyrelserne og de kommunale handicapråd. 
Det Centrale Handicapråds anbefalinger til kommunalbestyrelserne: 
• At styrke faglighed, vejledning og rådgivning 
• At sikre kommunalpolitisk og ledelsesmæssig fokus på tillid og kommunikation 
• At sikre tydelighed om, at koordinering i indsatser er kommunes ansvar 
• At inddrage det kommunale handicapråds erfaringer i planlægning af initiativer for 

at øge tilliden og i forbindelse af temperaturmålinger af tilliden i kommunen. 
 
Det Centrale Handicapråds anbefalinger til de kommunale handicapråd: 
• At de kommunale handicapråd beder om svar på, om kommunalbestyrelsen for-

holder sig til disse anbefalinger. Bland jer og vær med til at kvalificere drøftelsen 
om tillid og inddragelse i kommunen. 

 
En uddybning af anbefalingerne kan læses i vedhæftede bilag. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
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Beslutning 
Punktet drøftet med bemærkning om, at en borgerrådgiver ikke er aktuel i Morsø 
Kommune, som er en lille kommune med tæt kontakt til administrationen og fagom-
råderne. Endvidere har alle borgere mulighed for at tage en bisidder med til møder 
med kommunen. 
 

Bilagsliste 

D2021-46830 Det centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handi-
capområdet 
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8.   Kvalitetsstandarder på socialområdet for voksne 
 
Sagsnr.:  S2019-10772 Dok.nr.: D2021-53665 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De reviderede kvalitetsstandarder på socialområdet for voksne sendes i høring i 

Handicaprådet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandarderne for gruppeforløb (§§ 82a og 82b), socialpædagogisk støtte (§ 
85), beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) på 
socialområdet for voksne er blevet revideret og sendes i høring i Handicaprådet inden 
behandling i Det Sociale Udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandarderne for socialområdet er revideret med tidssvarende oplysninger, 
der er afstemt med Serviceloven §§ 82a, 82b, 85, 103, §§ 104 og 141 og Lov om so-
cial pension § 1a, samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Formål med de reviderede kvalitetsstandarder 
De reviderede kvalitetsstandarder på socialområdet har til opgave at opfylde følgende 
formål: 
1. En beskrivelse af Morsø Kommunes serviceniveau 
2. Et arbejdsredskab for Visitationen (myndighed) 
3. Et styringsredskab for ledelse og kommunalbestyrelse 
4. Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af Morsø Kommunes borgere. 
 
Præciseringer 
Kvalitetsstandard for §§ 82a og 82b er et nyt, ikke lovpligtigt tilbud: 
• Der er tale om et tidsbegrænset tilbud. 
 
I kvalitetsstandard for § 104 er følgende tilføjet: 
 
Der visiteres som udgangspunkt til deltidstilbud. 
Der er tre inddelingsniveauer: 
• ¼ plads 
• ½ plads 
• 1 plads 
 
Generel præcisering 
Indsatserne tildeles efter en individuel vurdering og skal ses i sammenhæng med øv-
rige visiterede ydelser. Valg af indsats vil tage udgangspunkt i princippet om mindste 
indgribende indsats. 
 
Endvidere er præciseret, at kan man som borger deltage i et ikke-visiteret tilbud, er 
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man som udgangspunkt ikke omfattet af målgrupperne. 
Derudover en præcisering af, at der visiteres til tilbud med baggrund i den samlede 
vifte af tilbud den enkelte borger har med baggrund i kompensationsprincipperne. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau på områderne. 
Der vil ske en skærpet visitering af målgruppen med baggrund i en individuel og kon-
kret vurdering af den enkelte borgers situation og behov, jf. gældende lovgivning for 
det specialiserede socialområde. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven §§ 82a, 82b  , 85, 103, 104 og 141. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
De godkendte kvalitetsstandarder offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Bemærkning fra DH Morsø: 
"§ 104 er ikke et enten-eller tilbud, der laves altid en individuel og helhedsorienteret 
vurdering i den enkelte borgers sag." 
 
Efter høring i Handicaprådet sættes sagen til genbehandling i Det Sociale Udvalg og 
dato for behandlingen tilrettes på kvalitetsstandarderne på hjemmesiden. 
 

Bilagsliste 

D2021-38899 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - april 2021 
D2021-38897 Kvalitetsstandard for gruppeforløb - april 2021 
D2020-105912 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - april 2021 
D2020-105878 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - april 2021 
D2021-56869 Tidligere kvalitetsstandard (Aktivitetscentret §104) 
D2021-56871 Tidligere kvalitetsstandard (beskyttet beskæftigelse § 103) 
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9.   Rådhustorvet - prioritering af tilgængeligheden 
 
Sagsnr.:  S2020-7146 Dok.nr.: D2021-40886 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at 
• Handicaprådet gennemgår de to løsningsforslag i forhold til tilgængeligheden 
• Handicaprådet kommer med en anbefaling til løsningen ud fra en afvejning af hen-

synet til svagtseende samt kørestolsbrugere og folk med rollator.  
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
I budgetforliget for 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at tilgængeligheden ved 
krydsningen af gågaden over Nygade og videre frem til Biblioteket og Nørregade skal 
forbedres. Ved budgetforliget blev der afsat en pulje på 12.000.000 kr., hvoraf der 
ved beslutning den 5. marts 2019 blev afsat 500.000 kr. til projektet – uden at der på 
det tidspunkt forelå et konkret tilgængelighedsprojekt. 
 
Der foreligger nu et forslag til forbedring af tilgængeligheden fra gågaden over Nyga-
de og frem til Asylgade. 
Derudover er der udarbejdet forslag til afskærmning på Støberitorvet og Rådhustorvet 
for at imødekomme problemet med ulovligt parkerede biler.  
 
Forvaltningen har modtaget en række klager over rystelser fra erhvervsdrivende og 
beboere i området. Der er gennemført rystelsesmålinger på tre bygnin-
ger, henholdsvis Café Christian IX (målt både i stueplan og 1. sal), Rådhustorvet 4 
(det gamle Nif Nif) og Kaffehjørnet. Målingerne viser, at der ikke sker bygningsskade-
lige rystelser, men at der kan opleves komfortrystelser. Forvaltningen har været i dia-
log med ejerne af Café Christian IX, der oplever gener som følge af rystelserne. Det er 
aftalt med ejerne af Café Christian IX, at der i første omgang laves en indsats med 
henblik på at sænke hastigheden henover chausséstensbelægningen i Nygade, da de 
særligt oplever rystelserne, når der køres stærkt på belægningen. 
 
Derfor foreslår forvaltningen, at der i begge ender af chausséstensbelægningen i Ny-
gade etableres midlertidige plastikbump som dimensioneres til 20 km/t. Bumpene 
suppleres med advarselstavler A36 ”bump på vejen”. 
 
Sagsfremstilling 
Det samlede projektforslag indeholder to delprojekter: 
1. Tilgængelighedsprojekt som suppleres med fartdæmpere i begge ender af gåga-

den i Nygade 
2. Afskærmningsprojekt med cortensstålsskaller og up-light på Rådhustorvet og Stø-

beritorvet. 
 
Delprojekt 1 - Tilgængelighedsprojektet indeholder følgende: 
• Etablering af ny 2,0 meter bred gangsti udført med granitfliser (samme type der 

ligger som kørebelægning i gågaden og som anvendes i områdefornyelsen Due-
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holmcenteret). Stien etableres fra den eksisterende granitflisebelægning i gågaden 
og fortsætter mod vest, hvor den krydser Nygade og forløber frem til Biblioteket 
og Nørregade. 

• I stien etableres en 30 cm bred ledelinje, som tilsluttes linjeafvandingen i gåga-
den, der sammen med belægningsskiftet fungerer som ledelinje i gågaden. 

• Der etableres opmærksomheds- og retningsfelter for de blinde og svagtseende 
ved krydsningspunkter, ved Biblioteket og i henhold til vejregel om universelt de-
sign. 

 
Fokus på svagtseende: 
Ledelinje og felter ca. i midten af stien = nemt for svagtseende og de rammer midten 
af felterne men felterne er til gene for kørestolsbruger og folk med rollator. 
 
Fokus på kørestolsbruger og folk med rollator: 
Ledelinje er ca. i midten, mens felterne er placeret i siden mod biblioteket = nemt for 
kørestolsbruger og folk med rollator da de som minimum har 1 m fri. 
Til gengæld er felternes placering ikke så hensigtsmæssig for de svagtseende, da de 
ikke rammer midten af felterne. 
 
Delprojekt 2 - Afskærmning på Støberitorvet og Rådhustorvet: 
Projektet indeholder etablering af cortensstålsskaller. I belægningen, hvor skallerne 
placeres, etableres up-lights, som der f.eks. er etableret i Havnegade og Kirkegade, 
således at skallen oplyses indefra. I skallerne udskæres der udvalgte mønstre, der be-
skriver Morsø Kommune, f.eks. Skaldyrsmotiver og områdets historie, 
f.eks. Jernstøberiets Egern. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Handicaprådet anbefaler forslag 2 med ledepunkter til højre. 
 

Bilagsliste 

D2021-40889 Rådhustorvet fokus på svagtseende 
D2021-40890 Rådhustorvet fokus på kørestole og rollator 
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Til orientering 
 

 

10.   Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-106467 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Jobcenterchef Jan Pedersen deltager i punktet, ca. kl. 16.30. 
 
Sagsfremstilling 
Bilag med nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob med data fra januar og 
april 2021 er vedhæftet. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Bilagene drøftet og orienteringen taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2021-56919 Førtidspension - antal april 2021 
D2021-40050 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob januar 2021 
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11.   Ny procedure for diæt og kørselsgodtgørelse 
 
Sagsnr.:  S2020-37543 Dok.nr.: D2020-115548 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Morsø Kommune ønsker at ensrette proceduren for diæt og kørselsgodtgørelse for 
Handicapråd og Seniorråd. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådets medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne, modtager i 
forbindelse med handicaprådsmøder diæt og kørselsgodtgørelse. 
Hidtil har proceduren for at få udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse været, at et 
skema er blevet rundsendt på handicaprådsmødet, hvor medlemmerne har skrevet sig 
på. 
Fra 2021 skal Handicaprådets medlemmer selv udfylde skema for diæt og kørsels-
godtgørelse, og aflevere det til HR og Løn, Morsø Kommune. 
Skemaet er vedhæftet som bilag. 
Medlemmer, der ønsker skemaer tilsendt på mail, kan kontakte Malene Broomfield, 
mbr@morsoe.dk. 
 
Retsgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse § 16. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Se-
niorrådet 
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12.   Udbetaling af printerpenge 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-115559 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Udbetaling af printerpenge til Handicaprådet ændres fra 2021. 
 
Sagsfremstilling 
Udbetaling af printerpenge til Handicaprådet ændres fra 2021 til en skattefri udbeta-
ling én gang om året i marts måned. 
Handicaprådet har desuden fået udbetalt det skattemæssige beløb for 2019 og 2020 
vedrørende printerpenge den 31. oktober 2020. 
 
Retsgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse, § 16. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ændringen vil ikke medføre ændring i forbruget. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger til dagsordenen. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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13.   Limfjordens Idrætsforening - orientering om godkendt an-
søgning 

 
Sagsnr.:  S2015-25412 Dok.nr.: D2020-114576 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2020) 
 
Sagsresumé 
Limfjordens Idrætsforening er en forening for psykisk sårbare. Medlemmerne kæmper 
med mange udfordringer såsom depression, angst, skizofreni, personlighedsforstyrrel-
se og ensomhed. Gennem idræt og sociale arrangementer får medlemmerne igen mod 
på livet og større livskvalitet samt nye venskaber. Limfjordens Idrætsforening har 
omkring 100 medlemmer og oplever en fortsat tilgang af nye medlemmer. Der er an-
sat en fast idrætskoordinator. Under Corona-tiden er medlemmerne desværre blevet 
endnu mere udfordrede og isolerede. 
 
Sagsfremstilling 
Limfjordens Idrætsforening har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-, 
idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under Corona-krisen, om 
økonomisk støtte, for at Limfjordens Idrætsforening kunne ansætte endnu en idræts-
koordinator i en tidsbegrænset periode på tre måneder for at kunne tilgodese med-
lemmerne, hvor mange har været isolerede og ensomme. 
Ansøgningen blev godkendt og ansættelsesperioden gælder i tre måneder fra og med 
den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Der er søgt og bevilget 102.000 kr. i projektperioden til lønmidler. Dette beløb er inkl. 
pensionsbidrag og feriepenge. 
Der påhviler ikke Morsø Kommune egenfinansiering. 
Bevillingen indstilles godkendt i forbindelse med 3. budgetopfølgning. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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14.   Orientering om proces på  det specialiserede socialområde 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-53680 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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15.   Boligstrategi 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-19571 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Orientering om boligstrategi. 
 
Sagsfremstilling 
Kommunale Ejendomme har den 4. februar 2021 udsendt orientering om boligstrategi 
til Handicaprådet. 
 
Bemærkninger eller spørgsmål til projektet sendes til Kommunale Ejendomme. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2021-19527 Orienteringsskrivelse vedr. boligstrategi - Handicaprådet 
D2021-19528 Boligstrategi 
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16.   Ombygning af Vejerslev Ældrecenter 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-19563 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 
• Orienteringen tages till efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Orientering om ombygning af Vejerslev Ældrecenter 
 
Sagsfremstilling 
Kommunale Ejendomme har den 3. februar 2021 udsendt orientering om ombygning 
af Vejerslev Ældrecenter til Handicaprådet. 
 
Bemærkninger eller spørgsmål til projektet sendes til Kommunale Ejendomme. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning med bemærkning om, at skydedøre kan være mere hensigts-
mæssige end almindelige dørfunktioner. 
 

Bilagsliste 

D2021-19466 Orienteringsskrivelse vedrørende Vejerslev Ældrecenter - 
Handicaprådet 

D2021-19462 Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - 6 boliger 
D2021-19464 Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - Demensafsnittet 
D2021-19461 Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - 6 boliger 
D2021-19463 Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - Demensafsnit-

tet 
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17.   Fælleskommunal SKI-aftale om genbrugshjælpemidler til 
høring 

 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-32633 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Den fælleskommunale SKI-aftale om genbrugshjælpemidler skal i udbud og blev pga. 
deadline sendt i høring i Handicaprådet den 10. marts 2021 pr. mail.  
 
Sagsfremstilling 
Genbrugshjælpemidler er en fælleskommunal SKI-aftale, der skal omfatte op mod 15 
hjælpemidler, tilbehør og reservedele inden for manuelle kørestole, siddepuder, 
skummadrasser samt glide- og vendehjælpemidler. 
 
Høringsfristen var medio april 2021, hvorfor høringen foregik skriftligt via mail. 
 
Handicaprådets høringssvar: 
"DH har ingen bemærkninger til aftalen." 
 
Materialet til høringen er vedhæftet som bilag. 
 
Retsgrundlag 
Servicelovens § 112. 
Retssikkerhedslovens §§ 30 og 37a, stk. 2.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Handicapråd og Seniorråd blev hørt i perioden 10. marts - 6. april 2021. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2021-32617 50.99 Høring i de kommunale Ældre- og Handicapråd 
D2021-32620 5099 Genbrugshjælpemidler - Kommentarskabelon 
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18.   Registrerede magtanvendelser 2020 
 
Sagsnr.:  S2021-2403 Dok.nr.: D2021-53726 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Det Sociale Udvalg får én gang årligt forelagt statistik over indberetninger vedrørende 
magtanvendelser. Statistikken vedrører magtanvendelser inden for Center for Sund-
hedsfremme, Social og Handicap samt Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering. 
 
Det er henholdsvis gruppeleder i Visitation, social og demenskoordinator på ældreom-
rådet, der modtager indberetninger om akut magtanvendelse samt ansøgning om til-
ladelse til magtanvendelse. 
 
Statistik for indberettede magtanvendelser 2020 på henholdsvis socialområdet og 
ældreområdet er vedlagt som bilag. 
 
Sagsfremstilling 
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 
På socialområdet er der i 2020 registreret i alt 16 magtanvendelser fordelt på 
7 borgere. I 2019 blev der registreret i alt otte magtanvendelser fordelt på syv borge-
re. 
 
Registrerede magtanvendelser på socialområdet: 
 Type  2020  2019 

 Akutte magtanvendelser  13   3  

 Forhåndsgodkendte magtanvendelser   3   5  
 
De akutte magtanvendelser omhandler fastholdelse og føren af borger for at forhindre 
vold mod sig selv eller andre. 
 
De forhåndsgodkendte magtanvendelser omhandler stofseler til kørestol m.m.  
 
På socialområdet er der til stadighed fokus på faglig udvikling og øget anvendelse af 
neuropædagogik. Med dette afsæt er der fokus på den enkelte borger og dennes indi-
viduelle behov, som bevirker en anden tilgang og minimerer behovet for brug af 
magtanvendelser. 
Med fokus på læring gennemgås alle episoder på fællesmøder og lovgivning om magt-
anvendelser indgår som en del af tilbuddenes årshjul. 
 
Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering 
På ældreområdet er der i 2020 registreret i alt 28 magtanvendelser fordelt på ni bor-
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gere. I 2019 blev der registreret i alt 20 magtanvendelser fordelt på 10 borgere. 
 
Registrerede magtanvendelser på ældreområdet: 
 Type  2020  2019 

 Akutte magtanvendelser  22   13  

 Forhåndsgodkendte magtanvendelser  6   7  
 
De akutte magtanvendelser omhandler dels nødvendig udførelse af hygiejnetiltag, og 
dels fastholdelse og føren af borger for at forhindre sundhedstrussel og/eller fysisk 
skade. 
 
De forhåndsgodkendte magtanvendelser omhandler dels alarm- og pejlesystemer, 
som medvirker til at give borgeren større frihed, samtidig med at borgeren kan mod-
tage relevant hjælp, når der er behov, og dels fastholdelse i hygiejnesituationer eller 
brug af stofseler. 
 
Alarm- og pejlesystemer anvendes, når borgeren vil gå fra boligen, men ikke kan fin-
de rundt i omgivelserne. Sensorer anvendes, når borgeren, der ikke kan stå eller gå, 
prøver at rejse sig fra seng/stol, for at stå eller gå. 
 
Forud for enhver anvendelse af magt er der iværksat relevante pædagogiske metoder 
og udredning af individuelle behov. 
 
På ældreområdet er der løbende fokus på faglig udvikling, herunder fast anvendelse af 
neuropædagogisk udredning, borgerdrøftelser og faglig sparring. Der er vedvarende 
fokus på borgernes behov for aktiviteter og samvær. Der arbejdes systematisk analy-
serende, borgerens livshistorie inddrages, og det registreres hvordan borgerens reak-
tionsmønster er. 
 
På trods af anvendelse af stor faglighed, bl.a. med redskaber fra demensrejsehold og 
neuropædagogik, er der fortsat borgere, hvor fastholdelse – primært i hygiejnesituati-
oner – har været det mulige. Det gælder også de tilfælde, hvor borgers færden er til 
fare for sig selv eller andre. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven, kap. 24. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2021-20743 Registrerede magtanvendelser 2020 - Ældreområdet 
D2021-20827 Registrerede magtanvendelser 2020 - Socialområdet 
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19.   Tilfredshedsundersøgelse blandt Centralkøkkenets kunder - 
efterår 2020 

 
Sagsnr.:  S2020-39924 Dok.nr.: D2021-53814 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Centralkøkkenet Skovparken har i efteråret 2020 udsendt spørgeskemaer til Central-
køkkenets kunder. 
 
Sagsfremstilling 
Centralkøkkenet har i efteråret 2020 lavet en lille tilfredshedsundersøgelse blandt 337 
borgere, som får udbragt mad til eget hjem. 
Der er modtaget 85 skemaer retur, som er helt eller delvist besvarede - en svarpro-
cent på 25 %. 
 
Tilfredshedsundersøgelsen bestod af spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med vores ydel-
ser", hvor man kunne svare på en skala fra "Meget tilfreds" til "Meget utilfreds". 
Resultat på tilfredshedsundersøgelsen: 
  
Meget tilfreds 54 % (46 kunder) 

Tilfreds 32 % (27 lunder) 

Middel tilfreds 8 % (7 kunder) 

Mindre tilfreds 2 % (2 kunder) 

Meget utilfreds 0 % 
4 % (3 kunder) udfyldte ikke spørgsmålet korrekt. 
 
86 % af kunderne er tilfreds/meget tilfreds med Centralkøkkenet Skovparkens ydel-
ser. 
Udover spørgsmålet blev kunderne opfordret til at kommenterer på, hvad de mener 
Centralkøkkenet Skovparken gør godt, og hvad Centralkøkkenet Skovparken eventuelt 
kan gøre bedre. 
Kundernes kommentarer er vedlagt som bilag. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 83. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
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Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2020-120642 Resultat på tilfredshedsundersøgelse - efterår 2020 
D2020-120644 Kundekommentarer - tilfredshedsundersøgelse efterår 2020 
D2021-783 Tilfredshedsundersøgelsesskema - Centralkøkkenet Skovpar-

ken 
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20.   Tilsyn på sociale tilbud 2020 
 
Sagsnr.:  S2020-5158 Dok.nr.: D2021-53818 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Socialtilsyn Nord har i 2020 foretaget uanmeldte tilsyn på botilbud under Center for 
Sundhedsfremme, Social og Handicap i Morsø Kommune. 
 
Tilsynet omfatter i 2020 Botilbuddet Mågevej, Morsø Bofællesskaber for Udviklings-
hæmmede, Morsø Bosteder og Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber. 
 
Tilsynsrapporterne indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbud-
dene fortsat har den nødvendige kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse jf. Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
 
Sagsfremstilling 
Socialtilsyn Nords vurdering af tilbuddene er sket ud fra en samlet, faglig vurdering 
inden for rammerne af syv temaer, hvor der særligt har været fokus på borgernes 
selvbestemmelsesret, trivsel, resultatdokumentation og de fysiske rammer. 
 
Socialtilsyn Nord beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedste niveau og beskrives med ordene "meget høj grad 
opfyldt" og 1 beskrives med "meget lav grad opfyldt". 
 
Botilbuddet Mågevej 
Socialtilsyn Nord har vurderet Botilbuddet Mågevej ud fra syv temaer med følgende 
score: 
 Tema  Gennemsnitlig score 

 Uddannelse og beskæftigelse  4,5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  5 

 Sundhed og trivsel  5 

 Organisation og ledelse   5 

 Kompetencer  5 

 Fysiske rammer  5 
 
Det er blandt andet Socialtilsynets vurdering, at: 
• Tilbuddet støtter op omkring, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold 

til uddannelse og beskæftigelse 
• Tilbuddet styrker borgernes selvstændighed og relationer 
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• Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne 

• Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv 
• Tilbuddet har en kompetent og engageret ledelse 
• Tilbuddet har en kompetent og engageret medarbejdergruppe, der besidder kom-

petencer, som modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder og tilgange 
• Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 
• Tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 

og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og visiterende kommu-
ner. 

 
Morsø Bofællesskaber for Udviklingshæmmede 
Socialtilsyn Nord har vurderet Morsø Bofællesskaber for Udviklingshæmmede ud fra 
syv temaer med følgende score: 
 Tema  Gennemsnitlig score 

 Uddannelse og beskæftigelse  4 

 Selvstændighed og relationer  4,7 

 Målgruppe, metoder og resultater  4,8 

 Sundhed og trivsel  4,8 

 Organisation og ledelse  4,5 

 Kompetencer  5 

 Fysiske rammer  4,7 
 
Det er blandt andet Socialtilsynets vurdering, at: 
• Tilbuddet støtter op i forhold til borgernes beskæftigelse 
• Tilbuddet understøtter, at borgerne øger deres selvstændighed og indgår i socia-

le relationer 
• Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i en afgrænset klar målgruppebeskrivel-

se, som er borgere med udviklingshæmning og borgere med hjerneskade, som er 
opstået i en så tidlig alder, at borgerne fremtræder som mentalt retarderede 

• Tilbuddet har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed samt borgernes ret 
til selvbestemmelse i forhold til hverdagen i tilbuddet 

• Tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og at gruppeleder, som er daglig le-
der af tilbuddet, er fagligt kompetent 

• Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til bå-
de målgruppen og målgruppens behov 

• Tilbuddets fysiske rammer danner en hensigtsmæssig ramme for størstedelen 
af borgerne 

• Tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og at tilbuddets 
økonomi er bæredygtig. 

 
Morsø Bosteder 
Socialtilsyn Nord har vurderet Morsø Bosteder ud fra syv temaer med følgende score: 
 Tema  Gennemsnitlig score 

 Uddannelse og beskæftigelse  4,5 

 Selvstændighed og relationer  4,7 

 Målgruppe, metoder og resultater  5 

 Sundhed og trivsel  4,6 

 Organisation og ledelse  4,4 
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 Kompetencer  4,5 

 Fysiske rammer  4,7 
 
Det er blandt andet Socialtilsynets vurdering, at: 
• Tilbuddet understøtter borgerne i forhold til deltagelse i relevante beskæftigelses- 

aktivitets- og samværstilbud 
• Tilbuddet understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og evner for at ind-

gå i sociale relationer i tilbuddet og med andre 
• Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og benytter sig af faglige tilgange og 

metoder, der fører til positive resultater for den enkelte borger 
• Tilbuddet har fokus på borgernes muligheder for medinddragelse og medbestem-

melse samt fokus på at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og på 
at sikre, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser 

• Tilbuddet, samlet set, er drevet fagligt og økonomisk forsvarligt 
• Tilbuddet, samlet set, besidder relevante kompetencer i form af uddannelse, erfa-

ring og viden i forhold til arbejdet med målgruppen 
• Tilbuddets fysiske rammer kan imødekomme borgernes behov for en passende bo-

lig, og at de fysiske rammer danner et godt grundlag for den pædagogiske indsats 
der leveres 

• Tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og tilbuddets øko-
nomi er bæredygtigt. 

 
Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber 
Socialtilsyn Nord har vurderet Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber ud fra syv te-
maer med følgende score: 
 Tema  Gennemsnitlig score 

 Uddannelse og beskæftigelse  3,5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  5 

 Sundhed og trivsel  4,88 

 Organisation og ledelse  4,85 

 Kompetencer  5 

 Fysiske rammer  5 
 
Det er blandt andet Socialtilsynets vurdering at: 
• Tilbuddet, under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, understøtter bor-

gernes muligheder og mål for beskæftigelse og/eller samværs- og aktivitetstilbud i 
det omkringliggende samfund 

• Tilbuddet understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer, herunder understøt-
ter kontakten til og samværet med familie og netværk 

• Tilbuddet i tilstrækkelig grad sikrer borgerne trivsel og udvikling gennem systema-
tisk anvendelse af tilbuddets godkendte metoder 

• Tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes fysiske og mentale sundhed og 
trivsel modsvarer målgruppens behov 

• Tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig le-
delse 

• Tilbuddets medarbejdere har de nødvendige faglige-, relationelle- og personlige 
kompetencer i form af erfaring, kendskab, uddannelse og viden, i forhold til til-
buddets målsætning og målgruppens behov 

• Tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen 
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• Tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 
og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og visiterende kommu-
ner. 

 
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter. 
Oversigt tilbuddenes handleplaner kan ses i bilag 5. 
 
Retsgrundlag 
Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2020-68779 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Socialpsykiatriske Bofæl-
lesskaber 

D2021-7326 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Bosteder 
D2020-56230 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Bofællesskaber for Udvik-

lingshæmmede 
D2020-68776 Endelig tilsynsrapport 2020 - Botilbuddet Mågevej 
D2021-18403 Bilag 5 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2021-18306 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet 03-06-2021 

37 

 

21.   Tilsyn på Rusmiddelteam 2020 
 
Sagsnr.:  S2020-5158 Dok.nr.: D2021-53832 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
Socialtilsyn Nord har i 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Rusmiddelteam. 
 
Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbud-
det fortsat har den nødvendige kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse jf. Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
 
Sagsfremstilling 
Socialtilsyn Nords vurdering af tilbuddene er sket ud fra en samlet, faglig vurdering 
inden for rammerne af syv temaer, hvor der særligt har været fokus på borgernes 
selvbestemmelsesret, trivsel, resultatdokumentation og de fysiske rammer. 
 
Socialtilsyn Nord beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedste niveau og beskrives med ordene "meget høj grad 
opfyldt" og 1 beskrives med "meget lav grad opfyldt". 
 
Rusmiddelteam 
Socialtilsyn Nord har vurderet Rusmiddelteam ud fra syv temaer med følgende score: 
 Tema  Gennemsnitlig score 

 Uddannelse og beskæftigelse  2,5 

 Selvstændighed og relationer  3,5 

 Målgruppe, metoder og resultater  4 

 Sundhed og trivsel  4,9 

 Organisation og ledelse  4,25 

 Kompetencer  4,5 

 Fysiske rammer  5 
 
Det er blandt andet Socialtilsynets vurdering, at: 
• Tilbuddets kerneydelse er rådgivning, vejledning og behandling af stofafhængige 

borgere, hvorfor tilbuddet ikke i samarbejde med borgeren opstiller konkrete mål 
for uddannelse og beskæftigelse 

• Tilbuddets indsats omfatter forhold, som styrker og udvikler borgernes kompeten-
cer i forhold til selvstændighed og indgåelse af relationer, uden at der opstilles 
konkrete mål i forhold til disse områder 

• Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse 
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• Tilbuddet understøtter, så vidt muligt borgernes medinddragelse og indflydelse på 
eget liv og hverdag og borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt i tilbuddet 

• Tilbuddets gruppeleder har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og er kom-
petent i forhold til at sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling 

• Tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder 

• Tilbuddets fysiske rammer tilgodeser borgernes behov 
• Tilbuddet har en bæredygtig økonomi, der giver mulighed for en fornøden kvalitet 

i tilbuddet til prisen og at tilbuddets økonomi er gennemsigtig. 
 
Tilsynet har givet anledning til anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter. 
Tilbuddet handleplan kan ses i bilag 2. 
 
Retsgrundlag 
Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2020-47944 Endelig tilsynsrapport 2020 - Rusmiddelteamet 
D2020-108053 Handleplan 2020 - Rusmiddelteam 
D2021-18306 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
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22.   Uanmeldt kommunalt tilsyn på aktivitets- og samværstilbud 
2020 

 
Sagsnr.:  S2020-32768 Dok.nr.: D2021-53838 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
 
Sagsresumé 
I lighed med tidligere år er der i 2020 gennemført uanmeldt kommunalt tilsyn på akti-
vitets- og samværstilbud i Morsø Kommune efter lov om retssikkerhed og administra-
tion på det sociale område § 15. 
 
Morsø Kommune har aftale med Evidentia om at varetage de anmeldte kommunale 
tilsyn. Formålet er at påse, at borgerne får den hjælp, de har krav på, efter deres be-
villing og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i Morsø Kommunes kva-
litetsstandarder og politikker. 
 
Evidentia beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en skal fra 
1 til 5, hvor 5 er det bedste niveau og beskrives med ordene "i meget høj grad" og 1 
beskrives med "i meget lav grad". 
 
Vurderingerne er baseret på en analyse af det indsamlede datamateriale. Hvert tema 
belyses ud fra flere datakilder, herunder interviews med leder, medarbejdere og bor-
gere, observationer af interaktion mellem medarbejdere og borgere og gennemgang 
af dokumentation og andet skriftligt materiale. 
 
Sagsfremstilling 
Tilsynet omfatter Café Paraplyen, Morsø Aktivitetscenter, Morsø Bosteder - N. A. Chri-
stensens Vej 10 og Morsø Kompetencecenter. 
 
Morsø Kommune har modtaget en samlet rapport for alle tilsyn - se bilag 1. 
 
Evidentias samlede vurdering af tilbuddene i Morsø Kommune inden for Center for 
Sundhedsfremme, Social og Handicap er, at der er tale om velfungerende tilbud, som 
leverer serviceydelser af høj kvalitet til borgerne i Morsø Kommune, og som lever op 
til Servicelovens bestemmelser og Morsø Kommunes kvalitetsstandarder og politikker 
for området. Borgerne giver udtryk for en meget høj grad af tilfredshed med deres 
dagligdag i tilbuddene, herunder både samværet med andre og den støtte, de modta-
ger fra medarbejderne. 
 
Café Paraplyen 
Evidentia har vurderet Café Paraplyen ud fra syv temaer med følgende score: 
 Tema  Score 



Morsø Kommune Handicaprådet 03-06-2021 

40 

 Uddannelse og beskæftigelse  5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  4 

 Sundhed og trivsel  5 

 Organisation og ledelse  5 

 Kompetencer  5 

 Fysiske rammer  5 
 
Evidentia vurderer blandt andet, at: 
• Café Paraplyen samlet set arbejder relevant med at tilbyde borgerne en bred pa-

lette af aktivitetsmuligheder 
• Der generelt arbejdes relevant på at øge borgernes inklusion i det omgivende 

samfund 
• Der arbejdes med metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe 
• Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 
• Der er en ansvarlig og fagligt kompetent ledelse 
• Medarbejderne i meget høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til mål-

gruppen og den metodiske tilgang 
• De fysiske rammer, som er på en ny adresse i forhold til sidste tilsyn, i vid ud-

strækning er med til at understøtte indsatsen og skaber mulighed for at tilgodese 
borgernes behov. 

 
Morsø Aktivitetscenter 
Evidentia har vurderet Morsø Aktivitetscenter ud fra syv temaer med følgende score: 
 Tema  Score 

 Uddannelse og beskæftigelse  5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  4 

 Sundhed og trivsel  5 

 Organisation og ledelse  5 

 Kompetencer  5 

 Fysiske rammer  5 
 
Evidentia vurderer blandt andet, at: 
• Aktivitetscentret arbejder bredt og relevant med borgernes beskæftigelses- og ak-

tivitetsmuligheder 
• Aktivitetscentret arbejder relevant med at udvikle borgernes selvstændighed og 

relationer 
• Der arbejdes relevant med faglige metoder og tilgange i forhold til målgruppen 
• Der er relevant fokus på sundhed og trivsel 
• Der er en ansvarlig og fagligt kompetent leder 
• Medarbejderne i vid udstrækning besidder relevante kompetencer i forhold til mål-

gruppen, tilgange og metoder 
• De fysiske rammer er hensigtsmæssige og understøtter indsatsen. De nye rammer 

på Fyrvejen er lyse og venlige, og der er skabt en god atmosfære. 
 
Morsø Bosteder - N. A. Christensens Vej 10 
Evidentia har vurderet Morsø Bosteder - N. A. Christensens Vej 10 ud fra syv temaer 
med følgende score: 
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 Tema  Score 

 Uddannelse og beskæftigelse  5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  4 

 Sundhed og trivsel  4 

 Organisation og ledelse  5 

 Kompetencer  4 

 Fysiske rammer  4 
 
Evidentia vurderede blandt andet, at: 
• Der samlet set arbejdes relevant med at tilbyde borgerne aktivitetsmuligheder 
• Der arbejdes relevant med inddragelse af borgerne i det omfang, det er muligt 
• Der arbejdes med relevante metoder i forhold til tilbuddets målgruppe 
• Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 
• Der er en ansvarlig og faglig kompetent ledelse 
• Medarbejderne i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen 

og den metodiske tilgang 
• De fysiske rammer inde og ude udnyttes så godt som muligt i forhold til 

de nuværende borgere. 
 
Morsø Kompetencecenter 
Evidentia har vurderet Morsø Kompetencecenter ud fra syv temaer med følgende sco-
re: 
 Tema  Score 

 Uddannelse og beskæftigelse  5 

 Selvstændighed og relationer  5 

 Målgruppe, metoder og resultater  4 

 Sundhed og trivsel  5 

 Organisation og ledelse  4 

 Kompetencer  4 

 Fysiske rammer  5 
 
Evidentia vurderede blandt andet, at: 
• Morsø Kompetencecenter arbejder bredt og relevant med borgernes beskæftigel-

ses- og aktivitetsmuligheder 
• Morsø Kompetencecenter arbejder relevant med at udvikle borgernes selvstæn-

dighed og relationer 
• Der arbejdes relevant med faglige metoder og tilgang i forhold til målgruppen 
• Der arbejdes relevant med at fremme borgernes sundhed og trivsel 
• Der er en ansvarlig og fagligt kompetent leder 
• Medarbejderne i vid udstrækning besidder relevante kompetencer i forhold til mål-

gruppen, tilgange og metoder 
• De fysiske rammer fortsat er hensigtsmæssige og understøtter indsatsen 
 
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder. 
Evidentias samlede anbefalinger kan ses i bilag 2. Alle handleplaner er samlet i bilag 
3. 
 
Retsgrundlag 
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Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilagsliste 

D2021-23818 Samlet årsrapport 2020 - Aktivitets- og samværstilbud 
D2021-25719 Bilag 2 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter 
D2021-18698 Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2021-18760 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
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23.   Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2020-106493 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), JD (Afbud), PET (Afbud) 
 
 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Næste møde i Handicaprådet er torsdag den 19. august 2021. 
 
Beslutning 
Betina fra SIND-Huset bemærker, at hun med egen erfaring kan sige, at sundhedssy-
stemet virker efter hensigten. 
 
Betina melder afbud til mødet den 19. august 2021. 
 

Bilagsliste 

D2021-58024 Pjece - ledsagerordning til synshandicappede 
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Samlet bilagsliste 

D2020-73715 Årshjul - Handicaprådet 2021 
D2021-32650 Henvendelse til de kommunale handicapråd - Fem principper 

om tillid og borgerinddragelse 
D2021-32651 Sæt samarbejde og tillid i centrum på handicapområdet 
D2021-46830 Det centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handi-

capområdet 
D2021-38899 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - april 2021 
D2021-38897 Kvalitetsstandard for gruppeforløb - april 2021 
D2020-105912 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - april 2021 
D2020-105878 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - april 2021 
D2021-56869 Tidligere kvalitetsstandard (Aktivitetscentret §104) 
D2021-56871 Tidligere kvalitetsstandard (beskyttet beskæftigelse § 103) 
D2021-40889 Rådhustorvet fokus på svagtseende 
D2021-40890 Rådhustorvet fokus på kørestole og rollator 
D2021-56919 Førtidspension - antal april 2021 
D2021-40050 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob januar 2021 
D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Se-

niorrådet 
D2021-19527 Orienteringsskrivelse vedr. boligstrategi - Handicaprådet 
D2021-19528 Boligstrategi 
D2021-19466 Orienteringsskrivelse vedrørende Vejerslev Ældrecenter - 

Handicaprådet 
D2021-19462 Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - 6 boliger 
D2021-19464 Vejerslev Ældrecenter - 102 PLAN FØR - Demensafsnittet 
D2021-19461 Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - 6 boliger 
D2021-19463 Vejerslev Ældrecenter - 105 STUEPLAN EFTER - Demensafsnit-

tet 
D2021-32617 50.99 Høring i de kommunale Ældre- og Handicapråd 
D2021-32620 5099 Genbrugshjælpemidler - Kommentarskabelon 
D2021-20743 Registrerede magtanvendelser 2020 - Ældreområdet 
D2021-20827 Registrerede magtanvendelser 2020 - Socialområdet 
D2020-120642 Resultat på tilfredshedsundersøgelse - efterår 2020 
D2020-120644 Kundekommentarer - tilfredshedsundersøgelse efterår 2020 
D2021-783 Tilfredshedsundersøgelsesskema - Centralkøkkenet Skovpar-

ken 
D2020-68779 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Socialpsykiatriske Bofæl-

lesskaber 
D2021-7326 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Bosteder 
D2020-56230 Endelig tilsynsrapport 2020 - Morsø Bofællesskaber for Udvik-

lingshæmmede 
D2020-68776 Endelig tilsynsrapport 2020 - Botilbuddet Mågevej 
D2021-18403 Bilag 5 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2021-18306 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
D2020-47944 Endelig tilsynsrapport 2020 - Rusmiddelteamet 
D2020-108053 Handleplan 2020 - Rusmiddelteam 
D2021-23818 Samlet årsrapport 2020 - Aktivitets- og samværstilbud 
D2021-25719 Bilag 2 - Anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter 
D2021-18698 Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2021-18760 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
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D2021-58024 Pjece - ledsagerordning til synshandicappede 
 


