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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4023 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet gennemgår dagsordenen og godkender med eventuelle rettelser 

og/eller tilføjelser. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
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2. Tilsynspolitik - oktober 2022 
 
Sagsnr.:  S2022-21557 Dok.nr.: D2022-61909 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice 

sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Behandling 
Seniorrådet (17. august 2022) 
Handicaprådet (18. august 2022) 
 
Sagsresumé 
Ifølge serviceloven § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og of-
fentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter serviceloven § 83. 
 
Der skal følges op på tilsynspolitikken en gang om året. 
 
Sagsfremstilling 
Tilsynspolitikken danner rammen for Morsø Kommunes procedure for udførelse og op-
følgning på tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, 
og at den visiterede hjælp svarer til borgerens behov, i overensstemmelse med Morsø 
Kommunes kvalitetsstandarder samt lovgivningen på området. 
 
Tilsynspolitikken dækker både de kommunale og de godkendte frit valgs leverandører 
på området. 
 
Der er ingen ændringer til tilsynspolitikken gældende fra oktober 2022. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 151c. 
Serviceloven §§ 83 og 91. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte tilsynspolitik offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Tilsynspolitikken godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-61663 Tilsynspolitik - oktober 2022 
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Behandling på Seniorrådet 17-08-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Tilsynspolitikken godkendt. 
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3. Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklar-
ingscenter - 2022 

 
Sagsnr.:  S2022-870 Dok.nr.: D2022-64468 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter 

sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (17. august 2022) 
Handicaprådet (18. august 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er revideret og sendes i 
høring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed 
og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 2022 er revideret med 
tidssvarende oplysninger, der er afstemt efter sundhedsloven § 140 og serviceloven § 
86 samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området.  
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven § 140. 
Serviceloven § 86. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-2864 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 

oktober 2022 
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Behandling på Seniorrådet 17-08-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
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4. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 
2022 

 
Sagsnr.:  S2022-869 Dok.nr.: D2022-37563 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven sendes i 

høring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (17. august 2022) 
Handicaprådet (18. august 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven er revideret og sendes i hø-
ring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og 
Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 2022 er revideret med tids-
svarende oplysninger, der er afstemt efter sundhedsloven § 140 samt politisk god-
kendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven § 140. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-2861 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - okto-

ber 2022 
 

Behandling på Seniorrådet 17-08-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 
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Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
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5. Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 
2022 

 
Sagsnr.:  S2022-868 Dok.nr.: D2022-37507 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven sendes i hø-

ring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (17. august 2022) 
Handicaprådet (18. august 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven er revideret og sendes i høring i 
Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Be-
skæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 2022 er revideret med tids-
svarende oplysninger, der er aftsemt efter serviceloven § 86 samt politisk godkendt 
serviceniveau. 
 
Kvalitetsstandarden vedrører genoptræning uden genoptræningsplan. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 86. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-2859 Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - oktober 

2022 
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Behandling på Seniorrådet 17-08-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
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Til orientering 
 

6. Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4018 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Udvalgsformændene giver en kort orientering om aktuelle emner på deres ud-

valgsområde. 
 
Beslutning 
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 
Der er gang i arbejdet omkring ansøgning til nærhospital og DH Morsø er velkomne til 
at komme med input. Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Henrik R. 
Christensen, sidder med i styregruppen for nærhospitaler, og det formodes, at Mors 
bliver beliggenhedskommune for et nærhospital. Der er ingen sengepladser. 
 
Budget 2023-2027: Vi er økonomisk udfordret og DH Morsø er høringsberettiget mel-
lem første og anden behandling i september. 
 
Forslag fra DH Morsø i forhold til nærhospital: Tilbud efter stress eller lettere depres-
sion, AMD, børne- og ungdomspsykiatri. 
 
Udvalget for Teknik og Miljø 
Nærhospital: Her er også ønsker til tilbud fra børne- og ungdomspsykiatrien. 
 
Stien langs Klosterbugten er jævnet og helt i orden med helt ny belægning, som kun 
kan laves ved høje temperaturer (Morsø Belægning). 
 
Projektet om fornyelse af gågaden er færdig og Handelsstandsforeningen og Gågade-
foreningen er tilfredse. 
 
Ros fra DH Morsø for området om Klosterbugten - det ser rigtig godt ud, og de er til-
fredse med placering af bænkene til By Night koncerterne. 
 
Budget 2023-2027: Kollektiv trafik er en tung udgiftspost for Morsø Kommune. Det er 
en udfordring for mange borgere ude på øen med den nuværende kollektive trafik. 
Frivilligcenter Mors har et projekt, hvor der skal fremkomme forslag for transport for 
unge. 
 
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 
Nærhospital: Også her ønsker til børne- og ungdomspsykiatrien. Det skal sikres, at 
nærhospitalet bliver et supplement til Thisted Sygehus. 
 
Reform "Børnene Først": Fokus på netværksanbringelser, vender indsatstrappen med 
flere anbringelser end forebyggelsestiltag for de mest udsatte børn og større mulighe-
der for tvangsbortadoptioner. 
 
Ny chef for Center for Børn og Familier. 
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7. Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4012 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
 
DH Morsø har ingen punkter. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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8. Nærhospitaler 
 
Sagsnr.:  S2022-22092 Dok.nr.: D2022-72223 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (17. august 2022) 
Handicaprådet (18. august 2022) 
 
Sagsresumé 
Den 20. maj 2022 indgik Regeringen med et bredt folketingsflertal en sundhedsreform 
med aftalen "Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen". 
I sundhedsreformen er der væsentligt fokus på det nære sundhedsområde, herunder 
nærhospitaler. 
 
Sagsfremstilling 
Aftalepartierne vil afsætte 4 mia. kr. til at oprette op til 25 nærhospitaler fordelt over 
hele landet de kommende år, hvoraf Nykøbing Mors er udpeget som et af stederne. 
 
Nærhospitalerne skal flytte sygehusfunktioner, som kan leveres uden akutsygehuse-
ne, tættere på borgerne. Det kan f.eks. være opfølgningsforløb for mennesker med 
kronisk eller ukompliceret diagnostik, såsom røntgenbilleder og blodprøver. 
 
Derudover kan kommunale sundhedstilbud og sundhedspersoner i praksissektoren, 
f.eks. alment praktiserende læger, specialpraktiserende læger og fysioterapeuter, og-
så have lokaler i tilknytning til nærhospitalet. 
 
Sundhedsstyrelsen er i gang med at færdiggøre beskrivelsen for de faglige rammer og 
de konkrete opgaver, der fremover skal og kan løses på et nærhospital, samt hvilke 
patientgrupper der rettes imod. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning og drøftet under punkt 6. 
 

Behandling på Seniorrådet 17-08-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 
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Beslutning 
Orientering taget til efterretning. 
Charlotte Vester gav en fin orientering om status på nærhospital. 
Seniorrådet opfordres til at sende forslag til indhold i et sundhedscenter til Charlotte 
Vester og Ann Lisbeth Martinussen. 
Charlotte Vesters mailadresse: cv@morsoe.dk. 
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9. Tilsyn på sociale tilbud 2021 
 
Sagsnr.:  S2020-39395 Dok.nr.: D2022-12411 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Direktionen (9. maj 2022) 
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (17. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Socialtilsyn Nord har i 2021 foretaget uanmeldte tilsyn på botilbud under Center for 
Sundhedsfremme, Social og Handicap i Morsø Kommune. 
 
Tilsynet omfatter i 2021 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.lLov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
 
Sagsfremstilling 
Socialtilsyn Nords vurdering af tilbuddene er sket ud fra en samlet, faglig vurdering 
inden for rammerne af de syv temaer fra kvalitetsmodellen som beskrevet i bekendt-
gørelsen om socialtilsyn. 
 
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 "i meget høj grad 
opfyldt" og 1 beskrives med "i meget lav grad opfyldt". 
 
Botilbuddet Mågevej 

Tema 
Gennemsnitlig 
bedømmelse 

Uddannelse og beskæftigelse 4,5 

Selvstændighed og relationer 5 

Målgruppe, metoder og resultater 5 

Sundhed og trivsel 5 

Organisation og ledelse 4,7 

Kompetencer 5 

Fysiske rammer 5 
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvali-
tetsvurderingens otte temaer, og at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov 
om socialtilsyn § 5, stk.1. 
 
Morsø Bofællesskaber for Udviklingshæmmede 

Tema 
Gennemsnitlig 
bedømmelse 

Uddannelse og beskæftigelse 4,5 



Morsø Kommune Handicaprådet  18-08-2022  

18 

 

Selvstændige relationer 5 

Målgruppe, metoder og resultater 4,8 

Sundhed og trivsel 5 

Organisation og ledelse 4,5 

Kompetencer 5 

Fysiske rammer 4,7 
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvali-
tetsvurderingens otte temaer, og at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov 
om socialtilsyn § 5, stk. 1. 
 
Morsø Bosteder 

Tema Gennemsnitlig 
bedømmelse 

Uddannelse og beskæftigelse 4,5 

Selvstændighed og relationer 4,7 

Målgruppe, metoder og resultater 5 

Sundhed og trivsel 3,8 

Organisation og ledelse 3,8 

Kompetencer 3 

Fysiske rammer 4,7 
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvali-
tetsvurderingens otte temaer, og at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov 
om socialtilsyn § 5, stk. 1. 
 
Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber 

Tema Gennemsnitlig 
bedømmelse 

Uddannelse og beskæftigelse 5 

Selvstændighed og relationer 5 

Målgruppe, metoder og resultater 5 

Sundhed og trivsel 4,9 

Organisation og ledelse 4,9 

Kompetencer 5 

Fysiske rammer 5 
Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra kvali-
tetsvurderingens otte temaer, og at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud, jf. lov 
om socialtilsyn § 5, stk. 1. 
 
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter, 
der blandt andet vedrører beboernes selvbestemmelse og regler for magtanvendelse. 
  
Tilbuddene har udarbejdet handleplaner, der tager hånd om fokusområder og udvik-
lingspunkter. De samlede handleplaner kan ses i bilag 5. 
 
Retsgrundlag 
Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18. 
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Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Handicaprådet samt Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres. 
 
Tilsynsrapporterne offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ros til medarbejderne for det flotte resultat. 
Taget til efterretning. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-97761 Endelig tilsynsrapport - Botilbuddet Mågevej 
D2021-97770 Endelig tilsynsrapport - Morsø Bofællesskaber for Udviklings-

hæmmede 
D2022-5657 Endelig tilsynsrapport - Morsø Bosteder 
D2022-5449 Endelig tilsynsrapport - Morsø Socialpsykiatriske Bofællesskaber 
D2022-13374 Bilag 5 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2022-13352 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
 

Behandling på Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse 24-08-2022 - 
09:00 

Fraværende: – Åbent 

 
 

Behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-05-2022 - 
14:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling. 
 
 

Behandling på Direktionen 09-05-2022 - 13:30 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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10. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4033 Åbent 
Fraværende: JEW (Afbud), POO (Afbud)  
 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Næste møde i Handicaprådet er torsdag den 17. november 2022. 
 
Beslutning 
DH Morsø havde henvendt sig til Kulturmødet med tilbud om at bidrage til rådgivning i 
forhold til tilgængeligheden til Kulturmødet og fortalte, at de var blevet taget godt 
imod og inddraget på fin vis. Det betyder, at Kulturmødet er tilrettelagt med fuld til-
gængelighed. 
DH Morsø har sagt til alle medlemmer, at skulle der være udfordringer i forhold til 
Kulturmødet, så skal det gives videre til DH Morsø, som tager den med til Handicap-
rådsmøderne - i stedet for at lægge det på FB. 
Stor ros til Kulturmødet fra DH Morsø. 
 
Der er et godt samarbejde med Teknik og Miljø forvaltningen. 
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