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Til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4021 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (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. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 
 
Sagsnr.:  S2021-54496 Dok.nr.: D2022-19178 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i 

Handicapråd og Seniorråd. 
 
Mette S. Bjørndal, leder på Sundhedscenter Limfjorden, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
Seniorrådet (18. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - 2022 er revideret og sendes i hø-
ring i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Udvalget for Social,  Sundhed og 
Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er revideret med tidssvarende op-
lysninger, der er afstemt med serviceloven § 79a og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er følgende ændring i kvalitetsstandarden: 
• Under klagevejledning er der tilføjet adresse og telefonnummer. 

  
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 79a. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
Der blev orienteret om processen for høringer af kvalitetsstandarder fremover jf. lov-
givning. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135537 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg -  august 

2022 
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3. Kvalitetsstandard for læge/speciallæge 
 
Sagsnr.:  S2021-54498 Dok.nr.: D2022-19261 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at  
• Den reviderede kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge sendes i 

høring i Handicapråd og Seniorråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitation Ældre, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicapråd (12. maj 2022) 
Seniorråd (18. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge - 2022 er revideret og sendes i 
høring i Handicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed 
og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge er revideret med tidssvarende 
oplysninger, der er afstemt med sundhedsloven § 170 og politisk godkendt serviceni-
veau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven § 170. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135546 Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge - august 

2022 
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4. Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel 
 
Sagsnr.:  S2021-54499 Dok.nr.: D2022-19285 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel sendes i høring i Handi-

capråd og Seniorråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitation Ældre, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
Seniorrådet (18. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - 2022 er revideret og sendes i høring i Han-
dicapråd og Seniorråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæfti-
gelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel er revideret med tidssvarende oplysninger, 
der er afstemt med trafikselskabsloven § 11 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Trafikselskabsloven § 11. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135550 Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - august 2022 
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5. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 
 
Sagsnr.:  S2021-54501 Dok.nr.: D2022-19322 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse sendes i høring i 

Handicaprådet. 
 
Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - 2022 er revideret og sendes i høring i 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse er revideret med tidssvarende oplysnin-
ger, der er afstemt med serviceloven § 103 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 103. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135555 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - august 2022 
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6. Kvalitetsstandard for gruppeforløb 
 
Sagsnr.:  S2021-54503 Dok.nr.: D2022-19348 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for gruppeforløb sendes i høring i Handicaprådet. 
 
 Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for gruppeforløb - 2022 er revideret og sendes i høring i Handicap-
råd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for gruppeforløb er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven §§ 82a og 82b samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven §§ 82a og 82b. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135559 Kvalitetsstandard for gruppeforløb - august 2022 
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7. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 
 
Sagsnr.:  S2021-54504 Dok.nr.: D2022-19367 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte sendes i høring i 

Handicaprådet. 
 
Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - 2022 er revideret og sendes i høring i 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte er revideret med tidssvarende oplysnin-
ger, der er afstemt med serviceloven § 85 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 85. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135571 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - august 2022 
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8. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 
 
Sagsnr.:  S2021-54507 Dok.nr.: D2022-19399 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud sendes i høring i 

Handicaprådet. 
 
Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - 2022 er revideret og sendes i hø-
ring i Handicaprådet inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæfti-
gelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud er revideret med tidssvarende op-
lysninger, der er afstemt med serviceloven § 104 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 104. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135573 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - august 

2022 
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Til orientering 
 

9. Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4015 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Udvalgsformændene giver en kort orientering om aktuelle emner på deres ud-

valgsområde. 
 
Beslutning 
Tore Müller - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme: 
Der er også kommet Sundhedsprofil for børn og unge, og evidensen på den næste bli-
ver bedre, da der vil være sammenligningsgrundlag og den nuværende viser, at der er 
psykisk sårbarhed blandt de unge. PPR er oppe på fuld bemanding og udfordringerne 
er der fokus på samt fokus på rekruttering og fastholdelse blandt psykologer i PPR-
regi. Der er konsultative teams på skolerne og der forventes gode resultater i forhold 
til forebyggelse med dette tiltag. Der er med succes lavet en prioriteringsplan for an-
læg over flere år for skolerne for at sikre fremtidsstrategierne for skoler og dagtilbud. 
 
Ansgar Nygaard (stedfortræder) - Udvalget for Teknik og Miljø: 
Tilgængelighed er fokuspunkt i alle anlægsprojekter, hvor det er muligt. Der har væ-
ret en rundtur for udvalget til blandt andet Vejerslev Ældrecenter som pt. huser en del 
flygtninge i den renoverede del. Også Sillerslev Havn kigges der på i forhold til til-
gængelighed. På havnene indtænkes autocamperpladser. Ungdomsboligerne er i op-
starten af byggeriet og to af boligerne bliver handicapvenlige. DH Morsø har været på 
tur med Teknik og Miljø og der var stor tilfredshed med og gode forventninger til det 
fremtidige samarbejde. Processen med seniorboliger på Riis Minde grunden er i gang. 
Der har været besigtigelse af M. C. Holms byggeriet, som er færdigt til sommer 2022. 
Der kommer en varmeplan i efteråret for Morsø Kommune. 
 
Jette Jepsen (stedfortræder) - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse: 
Der er gang i budgetdrøftelserne og indtægtsgrundlaget er usikkert, hvorfor der er 
støtte økonomiske udfordringer forude og udligningsreformen blev drøftet. Komponent 
er startet på ældreområdet. Supplering om at der er fremskudte teams med blandt 
andet socialrådgivere og sundhedsplejersker også på friskolerne. Sundhedspolitikken 
kommer til at tage udgangspunkt i resultaterne fra Sundhedsprofilen 2021. Der er fem 
gratis psykologsamtaler for unge i alderen 15-30 år, uden visitering. 
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10. Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4011 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
  
1. Orientering om sammenligningsrapporten på handicapområdet. 

- Hvor mange borgere har med baggrund i konsulentrapporten fået frata-
get/reduceret deres hjælp? 
  

2. Hvor langt er man med gelænderet i forhold til broen ud i Klosterbugten, og bliver 
der opsat redningsudstyr/redningskrans? 
  

3. Er der retningslinjer for, hvornår en person får beskikket en værge til at være be-
hjælpelig med administration af økonomi? 

 
Beslutning 
• Ad 1) 80 borgere er blevet revisiteret, da de var dobbeltdækket under jobcenter 

og social. Udgifterne var steget fra 4.583 kr. til 16.000 kr. pr. person i 2020. 
Ingen har klaget over revisiteringen. 

• Ad 2) Der er ikke indtænkt redningskranse, men indtænkt redningsstiger. Der har 
været kigget på alle havne og der følges op på konsulentrapporten. Broen er til-
tænkt som adgang for roere og padleboardere, og der kommer ikke gelænder på, 
men der kigges på andre muligheder. 
Bumlestien - der er ros til forvaltningen for at der findes løsninger i samarbejde. 

• Ad 3) Der sker en tværfaglig vurdering i en konkret borgersituation om, hvorvidt 
den pågældende borger er udfordret i en grad, hvor der er behov for en økono-
misk værge. Vurderingen gives videre til den kommunale jurist, som behandler 
sagen og sender den til afgørelse i Familieretshuset. 
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11. Velkomstbrev og guide fra Det Centrale Handicapråd 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-41006 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
I forbindelse med  med en ny fireårig valgperiode for de kommunale handicapråd har 
Det Centrale Handicapråd fremsendt "Guide til en god start i det kommunale handi-
capråd". 
 
Sagsfremstilling 
Det Centrale Handicapråd har udarbejdet guiden som et arbejdsredskab, der skal give 
inspiration, værktøjer og øvelser til de kommunale handicapråd. 
Målet med guiden er at gøre det nemmere at få overblik over de væsentligste opgaver 
i rådet og få sat gang i drøftelser af mål og opgaver, der skal danne grundlaget for det 
videre arbejde. 
 
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 
D2022-40941 Velkomstbrev 
D2022-40942 Guide til en god start i det kommunale handicapråd 
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12. Status på Komponent 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-41009 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen om Komponent tages til efterretning. 
  
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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13. Uanmeldt kommunalt tilsyn på aktivitets- og samværstilbud 
2021 

 
Sagsnr.:  S2020-39392 Dok.nr.: D2022-12132 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at 
• orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Direktionen (28. marts 2022) 
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (5. april 2022) 
 
Sagsresumé 
I lighed med tidligere år er der i 2021 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 bevilling og 
ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat af Morsø Kommunes kvalitets-
standarder og politikker. 
 
Evidentia beskriver alle tilsyn ud fra temaer, som hver især vurderes ud fra en skala 
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 imellem medarbejdere og borgere og gennemgang 
af dokumentation og andet skriftligt materiale. 
 
Sagsfremstilling 
Tilsynet omfatter Aktivitetscentret, Café Paraplyen, Morsø Bosteder - N. A. Christen-
sens 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 borgere i Morsø Kommune. Tilbuddene lever 
op til servicelovens bestemmelser og Morsø Kommunes kvalitetsstandarder og politik-
ker for området. 
 
Evidentia har vurderet Morsø Kommunes aktivitets- og samværstilbud ud fra syv te-
maer. 
 
Aktivitetscentret 
Tema Score 
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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 og miljø 5 
Evidentia vurderer, at Aktivitetscentret er karakteriseret ved meget tilfredse borgere, 
som oplever, at medarbejderne og de varierede tilbud på Aktivitetscentret bidrager til 
at strukturere hverdagen. 
 
Café Paraplyen 
Tema Score 

Uddannelse og Beskæftigelse 5 

Selvstændighed og relationer 5 

Målgrupper, metoder og resultater 4 

Sundhed og Trivsel 5 

Organisation og ledelse 5 

Kompetencer 5 

Fysiske rammer 5 
Evidentia vurderer, at Café Paraplyen er karakteriseret ved et engageret og fagligt 
kompetent personale og meget tilfredse borgere. 
 
Morsø Bosteder - N. A. Christensens Vej 10 
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 og miljø 4 
Evidentia vurderer, at Morsø Bosteder - N. A. Christensens Vej 10 er karakteriseret 
ved fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som fokuseret arbejder for at skabe 
livskvalitet for borgergruppen, som ikke har mulighed for at tale for sig selv. 
 
Morsø Kompetencecenter 
Tema Score 

Uddannelse og beskæftigelse 5 

Selvstændighed og relationer 5 

Målgruppe, metoder og resultater 4 

Sundhed og trivsel 5 

Organisation og ledelse 5 

Kompetencer 4 

Fysiske rammer og miljø 5 
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Evidentia vurderer, at Morsø Kompetencecenter er karakteriseret ved tilfredse borge-
re, der udviser tryghed og tillid til medarbejderne. 
 
Tilsynene har givet anledning til anbefalinger om fokusområder og udviklingspunkter - 
se bilag 2. 
Alle handleplaner er samlet i bilag 3. 
 
Retsgrundlag 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15. 
 
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 
Taget til efterretning. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-16119 Samlet årsrapport 2021 - Aktivitets- og samværstilbud 
D2022-30966 Bilag 2 -  Fokusområder og udviklingspunkter 
D2022-30969 Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2022-30921 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
 

Behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 05-04-2022 - 
14:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
 

Behandling på Direktionen 28-03-2022 - 13:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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14. Registrerede magtanvendelser for 2021 
 
Sagsnr.:  S2021-11800 Dok.nr.: D2022-37217 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (12. maj 2022) 
Seniorrådet (18. maj 2022) 
 
Sagsresumé 
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse får én gang årligt forelagt statistik over 
indberetninger vedrørende magtanvendelser. Statistikken vedrører magtanvendelser 
inden for Center for Sundhedsfremme, Social og handicap samt Center for Ældre, 
Sundhed og rehabilitering. 
 
Det er forholdsvis 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 2021 på henholdsvis social- og ældreom-
rådet er vedlagt som bilag. 
 
Sagsfremstilling 
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 
På socialområdet er der i 2021 registreret i alt 4 magtanvendelser fordelt på 
4 borgere. I 2020 blev der registreret i alt 16 magtanvendelser på i alt 7 borgere. 
 
Registrerede magtanvendelser på socialområdet: 
Type 2021 2020 

Akutte magtanvendelser 0 13 

Forhåndsgodkendte magtanvendelser  4 3 
  
De akutte magtanvendelser omhandler fastholdelse og føren af borger for at forhindre 
vold mod sig selv og 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 er i 2021 registreret i alt 17 magtanvendelser fordelt på 
11 borgere. I 2020 blev der registreret i alt 28 magtanvendelser fordelt på 9 borgere. 
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Registrerede magtanvendelser på ældreområdet: 
Type 2021 2020 

Akutte magtanvendelser 14 22 

Forhåndsgodkendte magtanvendelser 3 6 
 
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 borge-
rens reaktionsmønster 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 
D2022-19206 Registrerede magtanvendelser 2021 - Social 
D2022-19207 Registrerede magtanvendelser 2021 - Ældre 
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15. Mad og måltider - Anbefalinger og gode råd 
 
Sagsnr.:  S2022-3123 Dok.nr.: D2022-12674 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Direktionen (7. februar 2022) 
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (22. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Morsø Kommunes Mad- og måltidspolitik er blevet ændret til pjecen "Mad og måltider 
- Anbefalinger og gode råd". 
 
Sagsfremstilling 
Pjecen er udarbejdet for at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos borgere i Morsø 
Kommune, der modtager mad og/eller hjælp til at anrette og indtage måltider. 
 
Pjecen beskriver blandt andet madkvaliteten, det gode måltid og det rette tilbud til 
den rette borger, ernæring og sund levevis. 
 
"Mad og måltider - Anbefalinger og gode råd" er revideret i samarbejde mellem Cen-
tralkøkkenet Skovparken, institutionsledere fra ældreområdet og sundhedsfagligt per-
sonale fra Sundhedscenter Limfjorden. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Handicapråd, Seniorråd samt Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigel-
se orienteres. 
 
Pjecen offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-12639 Mad og måltider - anbefalinger og gode råd 
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Behandling på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 22-02-2022 - 
14:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
 

Behandling på Direktionen 07-02-2022 - 14:00 

Fraværende: – Åbent 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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16. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-4030 Åbent 
Fraværende: AKTM (Afbud), HS (Afbud), INFR (Af-

bud), MN (Afbud), POO (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Næste møde i Handicaprådet er torsdag den 18. august 2022. 
 
Beslutning 
Der forespørges på muligheden for at personlig stedfortræder også får printerbeløb 
årligt. Dette er undersøgt, og personlig stedfortræder får printerpenge fra og med 
2022. 
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Samlet bilagsliste 
D2021-135537 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg -  august 

2022 
D2021-135546 Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge - august 

2022 
D2021-135550 Kvalitetsstandard for flexhandicapkørsel - august 2022 
D2021-135555 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - august 2022 
D2021-135559 Kvalitetsstandard for gruppeforløb - august 2022 
D2021-135571 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - august 2022 
D2021-135573 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - august 

2022 
D2022-40941 Velkomstbrev 
D2022-40942 Guide til en god start i det kommunale handicapråd 
D2022-16119 Samlet årsrapport 2021 - Aktivitets- og samværstilbud 
D2022-30966 Bilag 2 -  Fokusområder og udviklingspunkter 
D2022-30969 Bilag 3 - Samlet oversigt over handleplaner 
D2022-30921 Oversigt over tilsyn på social- og ældreområdet i Morsø Kom-

mune 
D2022-19206 Registrerede magtanvendelser 2021 - Social 
D2022-19207 Registrerede magtanvendelser 2021 - Ældre 
D2022-12639 Mad og måltider - anbefalinger og gode råd 
 


