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1. Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-103458 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
  
1. Møde med omsorgsklubberne den 5. oktober 2021 
2. Status på Seniorfest 
3. Status på deltagelse i brugerpårørenderåd 
4. Møde i regionsældreråd den 28. september 2021 i Viborg. 
 
Beslutning 
AD 1: Invitation og ønsker om fremsendelse af punkter fra omsorgsklubberne er 
sendt. Der er ikke indkommet  punkter til møde med omsorgsklubber. 
 
Punkter til mødet er derudover: 
• Velkommen ved Mejner Nielsen 
• Der undersøges om MOA og demenskoordinatorerne kan deltage 
• Opstart af omsorgsklubberne efter Corona. 

Gensidig orientering om aktiviteter m.v. 
 
AD 2: Restriktionerne nuværende gør at Seniorfesten kan afvikles med de ca. 500 del-
tagere, som vi ønsker. 
 
AD 3: Oversigt over foreløbige planlagte møder udleveret på  mødet. 
 
AD 4: Mejner Nielsen og Kirsten Nielsen deltager. 
 
Derudover orienterede Mejner om, at der er lavet en ud af to-tre artikler om Seniorrå-
dets arbejde, der nu er placeret i henholdsvis "Kun Mors" og kommer i Morsø Folke-
blads Ugeavis. 
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2. Orientering v/chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-103459 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Orientering taget til efterretning. 
• Duelund har den 23. august 2021 haft besøg af erhvervsminister Simon Kollerup 
• Ny demenskoordinator er startet: Annemette Sørensen 
• Ledelsesinformation udleveret på mødet 
• Organisatoriske ændringer: sygeplejefaglig leder, Ellen Margrethe Dybdal, er 

overgået til stilling som Covid- og hygiejnesygeplejerske i Morsø Kommune (18 
t/uge). Sygeplejefaglig lederstilling er i opslag. Helle Eriksen er ansat som uddan-
nelsesleder og Charlotte Vester ansat som sundhedsfaglig leder. 

• Projekt i samarbejde med Limfjordsteatret: "Udsigt fra et plejecenter". Formålet er 
at afdække scenekunstens virkemidler (æstetik og sanser) i pleje og omsorgen for 
beboere på plejecentre med henblik på at øge livskvaliteten og fællesskabsfølelsen 
hos beboerne. Sker på Fjordglimt og Duelund. 

• Oversigt over planlagte brugerpårørendemøder gennemgås på mødet og Seniorrå-
det fordeler, hvem der deltager hvor. Oversigten med placering af Seniorrådsdel-
tagerne følger med referat fra dagens Seniorrådsmøde. 
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3. Videreførelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn 
 
Sagsnr.:  S2018-10077 Dok.nr.: D2021-103461 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
Sagsresumé 
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i forsøgsperioden fra 1. juli 2018 til 31. december 
2021 tilsyn med den social- og plejefaglige indsats efter serviceloven på plejecentre, 
midlertidige pladser samt hjemmeplejeenheder. 
 
Den 1. juli 2021 træder lov om ændring af lov om social service i kraft (Videreførelse 
af Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn samt indførelse af obligatoriske opfølg-
nings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn) 
 
Sagsfremstilling 
Forsøgsordningen, hvor Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn fører et risikoba-
seret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser 
og hjemmeplejeenheder, videreføres til og med udgangen af 2024. 
 
Med lovændringen indføres en forpligtigelse til, at de registreringspligtige plejeenhe-
der, som modtager et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn vedrøren-
de den social- og plejefaglige indsats, eller påbud om midlertidigt at indstille driften af 
den social- og plejefaglige indsats, helt eller delvist skal tage imod et obligatorisk op-
følgnings- og læringsforløb ved et udegående rejsehold fra Sundhedsstyrelsen. 
 
For at sikre en systematisk opfølgning og indsamling af rejseholdets erfaringer med 
opfølgnings- og læringsforløbende, udarbejder Sundhedsstyrelsen en evaluering 
i perioden 2021-2022. 
 
Retsgrundlag 
Lov om ændring af lov om social service (Videreførelse af Styrelsen for Patientsikker-
heds Ældretilsyn samt indførelse af obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter 
påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn), lov nr. 823 af 7. maj 2021. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Orientering taget til efterretning. 
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Bilagsliste 
D2021-97594 Oversigt over tilsyn på ældreområdet 
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4. Dialogmøde med Udvalget for Teknik og Miljø 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-103436 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter punkter til dialogmødet med Udvalget for Teknik og Miljø, som 

afholdes den 22. september 2021, kl. 9.00. 
 
Beslutning 
Seniorrådet har foreløbig følgende punkter, der bedes fremsendt til Teknik og Miljø 
forud for mødet: 
• Sten på Rådhuspladsen generer gangbesværede og kørestolsbrugere m.fl. 
• Den nye gangsti ved Fjordglimt er ikke god for gangbesværede og kørestolsbruge-

re 
• Fodgængerovergang ved Fjordglimt - der er dårlig udsigt. 

Forslag om opsætning af stærekasse. 
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5. Vedtægter for Seniorrådet 
 
Sagsnr.:  S2021-12127 Dok.nr.: D2021-106154 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De reviderede vedtægter sendes i høring i Seniorrådet 
• Seniorrådet tiltræder de reviderede vedtægter. 
 
Behandling 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
Sagsresumé 
• Seniorrådets vedtægter er blevet revideret og sendes i høring i Seniorrådet inden 

godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling 
Seniorrådets vedtægter er revideret med tidssvarende oplysninger, der er afstemt 
med lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lovbekendtgørelse 
nr. 1647 af 4. august 2021. 
 
I de reviderede vedtægter er der følgende ændringer: 
  
• Under stk. 1 - Formål og opgaver 

Præcisering af Seniorrådets formål og opgaver, samt regler om tavshedspligt og 
videregivelse af oplysninger. 
  

• Under stk. 2 - Kommunens opgaver 
Præcisering af, at Seniorrådet deltager i årligt fællesmøde om budget. 
  

• Under stk. 4 - Valg og vilkår for rådet 
Præcisering af valg af medlemmer og suppleanter. 
  

• Under stk. 5 - Møder 
Præcisering af proces om godkendelse af referat samt faste punkter. 

 
De reviderede vedtægter er vedhæftet som bilag. 
 
Retsgrundlag 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 1647 af 4. au-
gust 2021). 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
De godkendte vedtægter offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Seniorrådet tiltræder de reviderede vedtægter. 
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Bilagsliste 
D2021-70720 Vedtægter for Seniorrådet 2021 
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6. Tilsynspolitik - oktober 2021 
 
Sagsnr.:  S2021-2399 Dok.nr.: D2021-65141 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - 

2021 sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
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 én 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, 
samt 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 2021. 
 
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 
Seniorrådet har ingen kommentarer til tilsynspolitikken. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-7448 Tilsynspolitik 2021 
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Behandling på Handicaprådet 19-08-2021 - 16:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 
  



Morsø Kommune Seniorrådet  24-08-2021  

12 

 

7. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 
2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37600 Dok.nr.: D2021-72369 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 2021 

sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven er revideret og sendes 
i høring i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 2021 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 
Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2020-108236 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven - sep-

tember 2021 
 

Behandling på Handicaprådet 19-08-2021 - 16:00 

Fraværende: – Åbent 
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Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
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8. Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 
2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37597 Dok.nr.: D2021-72522 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 2021 sen-

des i høring i Handicapråd og Seniorråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven er revideret og sendes i høring i 
Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 2021 er revideret med tids-
svarende oplysninger, der er afstemt 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 
Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2020-108226 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven - sep-

tember 2021 
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Behandling på Handicaprådet 19-08-2021 - 16:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
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9. Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklar-
ingscenter - 2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37602 Dok.nr.: D2021-72722 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 

2021 sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd. 
 
Mette Skydt Bjørndal, centerleder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
Seniorrådet (24. august 2021) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter er revideret og sendes i 
høring i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 2021 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 
Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-72627 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 

september 2021 
 

Behandling på Handicaprådet 19-08-2021 - 16:00 

Fraværende: – Åbent 
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Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
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10. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2020-107220 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt. 
 
Beslutning 
Mejner foreslår at Seniorrådet sammen finder en fælles linje forud for deres besøg på 
brugerpårørenderåd. Det aftales, at Mejner og Hanne indkalder til møde og sender 
tidspunkt til øvrige. Der ønskes ens linje i forhold til: "Hvorfor kommer Seniorrådet på 
brugerpårørendemøderne?" - "Hvad er formålet med deres deltagelse?". 
 
Der gøres opmærksom på, at alle kandidater der ønsker at opstille til seniorrådsvalg, 
skal udfylde bestemt skema dertil. Kontaktperson er Pia Thybo. 
 
Ann Lisbeth oplyser, at administrationen v/Malene Broomfield sikrer, at der indkaldes 
til konstitueringsmøde senest 15 dage efter seniorrådsvalget. 
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11. Næste møde 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2020-107243 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde. 

  
Fællesmøde med Handicaprådet om budget 2022 afholdes onsdag den 25. august 
2021, kl. 14.00 på Det gl. Rådhus. 
 
Dialogmøde med Udvalget for Teknik og Miljø afholdes den 22. september 2021, kl. 
9.00 på Jernbanevej 7, mødelokale 605/7. 
 
Næste møde i Seniorrådet afholdes onsdag den 24. november 2021, kl. 9.00 - 11.00 
på Centralkøkkenet Skovparken. 
 
Beslutning 
Afbud fra Kirsten Nielsen til fælles budgetmøde. 
 
Punkter der skal fremsendes til møde med Udvalget for Teknik og Miljø fremgår af 
punkt 4. 
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