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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-154024 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Handicaprådet gennemgår dagsordenen og godkender med eventuelle rettelser 

og/eller tilføjelser. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
- 
 
Sagsfremstilling 
- 
 
Retsgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Andre konsekvenser 
- 
 
Høring og kommunikation 
- 
 
Beslutning 
Godkendt. 
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2. Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-154027 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Udvalgsformændene giver Handicaprådets medlemmer en kort orientering om ak-

tuelle emner fra deres udvalgsområde. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
- 
 
Sagsfremstilling 
- 
 
Retsgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Andre konsekvenser 
- 
 
Høring og kommunikation 
- 
 
Beslutning 
Børne- og Kulturudvalget 
Udvalgsformanden har på seneste fagudvalgsmøde forespurgt om Nye Veje kan om-
fatte rul vedrørende udredning af børn og unge i psykiatrien. Der er ventetid på op til 
to år for 61 % børn og unge. Endvidere er foreslået et rul vedrørende ventetiden på 
rusmiddelbehandling, her supplerede direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse 
med, at der er bevilget en opnormering af rusmiddelområdet fra 2022. Konstituering-
saftalen omfatter, at der kigges på de fysiske rammer på Erslev Skolen. COVID-19 har 
ramt 12 ud af 14 lærere på Erslev Skolen og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
har lukket M. C. Holm Skole i en uge. 
 
Det Sociale Udvalg 
Udvalgsformanden berettede, at ventetiden på genoptræning er indhentet og lov-
mæssigt overholdes. Nye Veje rul for mindre rygning har vist udfordringer med snus i 
skolerne. Forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser er også et rul i Nye Veje. 
Vedrørende udpegning af medlemmer til Handicaprådet af Kommunalbestyrelsen, for-
talte udvalgsformanden, at det vil ske blandt udvalgsformændene. Udkast til ny for-
retningsorden kommer på 1. møde i 2022. 
 
Udvalget for Teknik og Miljø 
Suppleant for udvalgsformanden, Ansgar Nygaard, fortalte, at tilgængelighed er et fo-
kuspunkt for udvalget. Kørelinjerne over Rådhuspladsen er ved at være færdige. I 
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forbindelse med anlæg af stien langs havnen er der også indtænkt tilgængelighed. Jo-
han Riis Minde er ved at blive revet ned og der skal bygges seniorboliger af Boligsel-
skabet Nykøbing Mors. Tilgængelighed bliver også tænkt ind i tegningerne. 
 
Bemærkninger fra DH Morsø til orienteringen - Kørefladerne på Fjordstien er fortsat svært tilgængeli-
ge, bænke ved Matas spærrer for passage gennem gågaden, DH efterspørger mere inddragelse i byfor-
nyelsesplanerne, der er for lidt tid til at gå over fodgængerfeltet ved Cirkel K, gåturen gennem byen ef-
terspørges igen med en konkret dato. 
 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet  25-11-2021  

6 

 

3. Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-154040 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
Drøftelse af punkter fra DH Morsø. 
 
Sagsfremstilling 
Der er følgende punkter til drøftelse:  
• Handicap P-pladserne i Nykøbing Mors 
• Rundtur i Nykøbing 
• Gelænder på broen ved Klosterbugten 
• Manglende omtale af handicappede i rapport vedr. legepladserne. 
• Nedlæggelse af offentligt toilet ved Lidl og etablering af nyt ved Wagner. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Handicap P-pladser i Nykøbing Mors - Ansgar Nygaard medbringer oversigter over 
placering og størrelser. Oversigten medsendes referat som bilag ved punkt 4. DH gør 
opmærksom på, at handicap P-pladserne er for små og for utilgængelige. 
 
Rundtur i Nykøbing - drøftet under pkt. 2. Dato fastsættes af forvaltningen, som også 
indkalder. 
 
Gelænder på broen ved Klosterbugten - der mangler gelænder af sikkerhedshensyn 
for dårligt gående og el-køretøjer. 
 
Manglende omtale af handicappede i rapport vedrørende legepladserne - udvalgsfor-
mand for Børne- og Kulturudvalget bemærkede, at rapporten er en screening af pla-
cering og omfang af legepladser. Der er afsat midler til renovering af legepladserne og 
når det bliver tid til at tegne pladserne vil tilgængelighed blive indtænkt i planerne.  
 
Nedlæggelse af offentligt toilet ved Lidl og etablering af nyt ved Wagner - forslaget 
indstilles officielt fra DH til forvaltningen. 
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Der nedsættes en arbejdsgruppe med to deltagere fra DH, Søren Pedersen og Jens 
Wittchen samt foreslået udvalgsformand Meiner Nørgaard og Ansgar Nygaard, hvor 
punkter vedrørende Teknik og Miljø kan drøftes mere nærgående. Dato fastsættes af 
forvaltningen, som også indkalder. 
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4. Handicap P-pladser i Morsø Kommune 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-135396 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25. november 2021) 
 
Sagsresumé 
På Handicaprådsmødet den 19. august 2021 blev det aftalt, at en oversigt over place-
ring og størrelse på handicap P-pladser i Morsø Kommune skulle fremlægges på næst-
kommende ordinære møde i Handicaprådet. 
 
Sagsfremstilling 
Formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard, fremlægger oversigt over 
placering og størrelse på handicap P-pladser i Morsø Kommune. 
 
  
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Punktet blev drøftet under punkt 3. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-164013 Handicap P-pladser - Ø. Jølby 
D2021-164014 Handicap P-pladser - Ejerslev Havn 
D2021-164016 Handicap P-pladser - Elsøvej 
D2021-164017 Handicap P-pladser - Hvidbjerg 
D2021-164018 Handicap P-pladser - Lødderup 
D2021-164019 Handicap P-pladser - Sejerslev 
D2021-164020 Handicap P-pladser - Vils 
D2021-164021 Handicap P-pladser - Midtbyen 
D2021-164022 Handicap P-pladser - Nordbyen 
D2021-164023 Handicap P-pladser - Sydbyen 
D2021-164025 Handicap P-pladser - Samlet 
D2021-164026 Handicap P-pladser - Liste 
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Til beslutning 
 

5. Handicaprådets årshjul 2022 
 
Sagsnr.:  S2020-1120 Dok.nr.: D2021-154022 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Handicaprådet godkender årshjul 2022 med eventuelle ændringsforslag.  
 
Behandling 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
Der er udarbejdet årshjul til Handicaprådet for 2022. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådet bedes gennemgå forslaget og melde tilbage med eventuelle ændringer 
eller tilføjelser til årshjulet. 
  
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Revideret udgave af årshjul blev udleveret og godkendt. 
Godkendt årshjul medsendes referat. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-163386 Årshjul - Handicaprådet 2022 
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6. Kvalitetsstandard for madservice - december 2021 
 
Sagsnr.:  S2021-2397 Dok.nr.: D2021-138301 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Den reviderede kvalitetsstandard for madservice - december 2021 sendes til hø-

ring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Lisbeth Pedersen, leder af Centralkøkkenet Skovparken, deltager i punktet. 
  
 
Behandling 
Seniorrådet (24. november 2021) 
Handicaprådet (25. november 2021) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for madservice er revideret og sendes i høring i Seniorråd og Handi-
capråd inden godkendelse i Det Sociale Udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for madservice er revideret med tidssvarende oplysninger , der er 
afstemt med serviceloven samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 83. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Godkendt med følgende bemærkninger fra DH: 
 
Bemærkninger fra suppleant Ingerliva Friiø: 
Pkt. i kvalitetsstandarden Beskrivelse af ydelsen, indhold og omfang: Forslag til æn-
dring - At der på ny bliver set på og vurderet omkring sammensætningen af dagen 
ret, -både ift. at dagens ret kommer til at afspejle befolkningens ændrede kostsam-
mensætning, samt at dagens ret lever op til de nye officielle kostråd. (ex. Færre kar-
tofler, flere grøntsager, mindre kød.) 
 
Pkt. i kvalitetsstandarden, Kompetencekrav til leverandør: Forslag til æn-
dring/tilføjelse - At der arbejdes ud fra (relevante) FN's verdensmål i produktionen af 
måltider, særligt med fokus på CO2 reduktion. 
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Bemærkninger fra ledende økonoma - antallet af menuforslag er uændret, der tilby-
des fortsat tilbehør til retterne. Der stilles gratis mikroovn til udlån, hvis borger ikke 
selv har en. Der er tilsyn fra Fødevarekontrollen. Der er tilkommet flere kunder over 
tid og flere får diætkost. Der er etableret 5 spiseklubber i samarbejde med frivillige 
rundt om på øen. Der samarbejdes med hjemmeplejen ift. observationer af spiseva-
ner. Der arbejdes med reduktion af CO2, genanvendelig emballage m.m. Kost og menu-
er er udarbejdet efter Fødevarestyrelsens anbefalinger, endvidere er tilknyttet klinisk diætist. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-7444 Kvalitetsstandard for madservice - december 2021 
 

Behandling på Seniorrådet 2018-2021 24-11-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Seniorrådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden. 
 
Lisbeth Pedersen orienterede desuden om netop afviklet Fødevarekontrol tilsyn, hvil-
ket gav en smiley. 
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7. Mad- og Måltidspolitik for 2022-2025 
 
Sagsnr.:  S2014-25380 Dok.nr.: D2021-139977 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede mad- og måltidspolitik for 2022-2025 sendes i høring i Seniorrådet 

og Handicaprådet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (24. november 2021) 
Handicaprådet (25. november 2021) 
 
Sagsresumé 
Morsø Kommunes Mad- og Måltidspolitik er blevet revideret og sendes i høring i Se-
niorråd og Handicapråd inden politisk godkendelse. 
 
Sagsfremstilling 
Mad- og Måltidspolitikken "Appetit for livet" er udarbejdet for at bidrage til øget livs-
kvalitet og trivsel hos borgere i Morsø Kommune, der modtager mad og/eller hjælp til 
at anrette og indtage måltider. 
 
Politikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Centralkøkkenet Skovparken, institu-
tionsledere fra ældreområdet og sundhedsfagligt personale fra Sundhedscenter Lim-
fjorden. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Andre konsekvenser 
- 
 
Høring og kommunikation 
- 
 
Beslutning 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-139344 Mad- og Måltidspolitik 2022-2025 
 

Behandling på Seniorrådet 2018-2021 24-11-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
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Seniorrådet har ingen bemærkninger til Mad- og Måltidspolitikken. 
 
Generel stor ros til Skovparkens Køkken for den service, variation og målrettede ind-
satser der er. Altid et godt og åbent samarbejde. 
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8. Projekt Nye Veje - Idé Workshop 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-155580 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Seniorrådet og Handicaprådet hver udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i idé-

workshop den 7.december 2021 
 
Behandling 
Seniorrådet (24.november 2021) 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
Intet at bemærke. 
 
Sagsfremstilling 
Tirsdag den 7. december 2021 kl. 10.00-13.00 afholdes Idé-workshop på Mors, hvor 
alle gode ideer til hvordan der forbedres og skabes bedre sammenhæng i sundheds-
væsenet. 
 
Derfor inviteres 2 repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet til at deltage, og 
komme med ideer og holdninger til, hvor projekterne i Projekt Nye Veje skal føre hen. 
• Hvor ses udfordringer og knaster? 
• Hvor kan der være behov for en ekstra indsats eller et behov for et øget samar-

bejde?  
På workshoppen deltager repræsentanter fra såvel hospitalet, lægeklinikker og Morsø 
Kommune.  
Tilmelding sker via sekretariatet. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Workshop er udsat på grund af COVID-19. Indkaldelse sker, når ny dato fastsættes. 
 
DH har udpeget Søren Pedersen og Elly Bloch som deltagere. 
 

Behandling på Seniorrådet 2018-2021 24-11-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 
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Beslutning 
Idé Workshop er udsat grundet Covid-19. 
OBS - Punktet skal genoptages på nyt Seniorråd, når Idé Workshop genoptages. 
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Til orientering 
 

9. Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-163373 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25. november 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 august 2021 
uddeles på mødet. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Tallene blev gennemgået og drøftet af og med jobcenterchef Jan Pedersen med ud-
dybning af, at der er tilkendt 22 seniorpensioner og 49 førtidspensioner til dato i 
2021. 88% af tilkendte fleksjob er i ansættelse. Der har gennem længere tid været 
mangel på arbejdskraft, hvilket har betydet, at flere er ansat i fleksjob. Ledigheden på 
Mors er pt. 1,7%. 
  
 
 

Bilagsliste 
D2021-163374 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob - august 2021 
D2021-163376 Nøgletal - førtidspension og fleksjob 
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10. Orientering om diverse udbud på hjælpemiddelområdet 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-135470 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (24. november 2021) 
Handicaprådet (25. november 2021) 
 
Sagsresumé 
Status på diverse udbud på hjælpemiddelområdet. 
 
Sagsfremstilling 
Morsø Kommune er en del af Fællesindkøb Nord, der bl.a. beslutter, hvilke SKI-aftaler 
for diverse indkøbsaftaler, kommunerne skal tilslutte. 
 
Morsø Kommunes Indkøbsafdeling har afleveret følgende status over udbud på hjæl-
pemiddelområdet: 
 
Diabets 
FællesIndkøb Nord har besluttet at afvente det kommende SKI-udbud på området. 
Morsø Kommune vil derfor forsøge at forlænge den nuværende aftale, indtil SKI-
aftalen er klar - forventelig i andet kvartal 2022. 
 
Bleer 
Morsø Kommune har tilsluttet sig SKI-udbuddet på bleer, som er samme aftale, som 
vi bruger i dag. 
 
Ortoser og ortopædisk fodtøj 
FællesIndkøb Nord er i gang med at lave en fællesaftale - forventet på plads i april 
2022. 
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud og i et samarbejde med kommunerne; 
Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Morsø Vesthimmerland og Frederikshavn. 
Frederikshavn Kommunen er tovholder på udbuddet, men alle kommunerne deltager i 
arbejdet, hvor også formand for Ældrerådet samt repræsentant for Handicaprådet - 
begge fra Frederikshavn Kommune - også er en del af arbejdsgruppen. 
Morsø Kommune har pt. en aftale med Sahva, som forlænges indtil fællesaftalen er på 
plads. 
 
Genbrugshjælpemidler - pulje 2 
Morsø Kommune tilslutter sig SKI-aftalen. 
 
Urologi (katetre) 
Morsø Kommune har tilsluttet sig et kommende fællesudbud, hvor Region Nordjylland 
og de øvrige nordjyske kommuner er repræsenteret. 
Der forventes kontraktstart i fjerde kvartal 2022. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
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Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

Behandling på Seniorrådet 2018-2021 24-11-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Orientering taget til efterretning. 
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11. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-154042 Åbent 
Fraværende: BKJ (Afbud), BST (Afbud), JD (Af-

bud), MN (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Behandling 
Handicaprådet (25.november 2021) 
 
Sagsresumé 
- 
 
Sagsfremstilling 
- 
 
Retsgrundlag 
- 
 
Økonomiske konsekvenser 
- 
 
Andre konsekvenser 
- 
 
Høring og kommunikation 
- 
 
Beslutning 
Formanden bemærkede at der udpeges repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen den 
2. december. 
 
DH sender navne for udpegninger til sekretariatet. 
 
Marienlyst Anlæg - DH ønsker inddragelse omkring proces for tilgængelighed og punk-
tet tages med til mødet med Teknik og Miljø. 
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Samlet bilagsliste 
D2021-164013 Handicap P-pladser - Ø. Jølby 
D2021-164014 Handicap P-pladser - Ejerslev Havn 
D2021-164016 Handicap P-pladser - Elsøvej 
D2021-164017 Handicap P-pladser - Hvidbjerg 
D2021-164018 Handicap P-pladser - Lødderup 
D2021-164019 Handicap P-pladser - Sejerslev 
D2021-164020 Handicap P-pladser - Vils 
D2021-164021 Handicap P-pladser - Midtbyen 
D2021-164022 Handicap P-pladser - Nordbyen 
D2021-164023 Handicap P-pladser - Sydbyen 
D2021-164025 Handicap P-pladser - Samlet 
D2021-164026 Handicap P-pladser - Liste 
D2021-163386 Årshjul - Handicaprådet 2022 
D2021-7444 Kvalitetsstandard for madservice - december 2021 
D2021-139344 Mad- og Måltidspolitik 2022-2025 
D2021-163374 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob - august 2021 
D2021-163376 Nøgletal - førtidspension og fleksjob 
 


