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1.   Orientering v/formand Mejner Aggerholm Nielsen 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-46403 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
Deltagelse den 16. juni 2021 fra Seniorrådet bliver Mejner Nielsen (Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde) 
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2.   Orientering v/ chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering Ann 
Lisbeth Martinussen 

 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-46405 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
  
1. Seniorfest 
2. Vedtægtsændring - proces igangsat administrativt 
3. Pulje (aktivitet) 
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
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3.   Rekrutteringsstrategi for kandidater til Seniorrådsvalg 2021 
 
Sagsnr.:  S2020-37344 Dok.nr.: D2021-55377 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter kommunikationsstrategi til seniorrådsvalget. 
 
Brian Møller Nielsen, kommunikationskonsulent, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (25. maj 2021) 
 
Sagsresumé 
På seniorrådsmødet den 21. april 2021 blev Seniorrådet orienteret om seniorrådsval-
get 2021.  
 
Sagsfremstilling 
Kommunikationskonsulent Brian Møller Nielsen har udarbejdet forslag til kommunika-
tion, som Seniorrådet kan bruge til at erhverve kandidater til seniorrådsvalget 2021.  
Foslagene er vedhæftet som bilag. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Seniorrådet har drøftet forslagene fra kommunikationsafdelingen og lander på følgen-
de tiltag: 
• Info-tavlerne ved indfaldsvejene 
• Gågaden - "By Night" (foldere fra ældrerådet) 
•  Ældrefesten 

(OBS tidsfristen er overstået, da tilmeldingsfrist som kandidat er den 28. septem-
ber, men der kan opfordres til at stemme på kandidater. Evt. orientering om hvem 
der er opstillet) 

• Artikler i pressen: 
Brian laver en tidsplan for hvornår artiklerne sendes til ALM forud for publikation 

• Hvad vil vi særligt arbejde for de næste fire år? 
(håndbog) 

• Ældres fremtidige boligsituation 
(involvering i forbindelse med Duelund) 
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• Digitaliseringens betydning for ældre 
(eksempelvis bankernes digitalisering) 

• Seniorrådets indflydelse i forbindelse med serviceniveauet for ældre på 
Mors 
(høringer, kvalitetsstandarder, budget mv.) 

 

Bilagsliste 

D2021-46282 Seniorrådet - kommunikation og kandidater til valget 
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4.   Håndbog om ældrerådsarbejde fra Dansk Ældreråd 
 
Sagsnr.:  S2020-37344 Dok.nr.: D2021-55387 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter deres gennemgang af håndbogen. 
 
Behandling 
Seniorrådet (25. maj 2021) 
 
Sagsresumé 
Opfølgning på håndbog om ældrerådsarbejde fra Dansk Ældreråd. 
 
Sagsfremstilling 
Seniorrådet har på et separat møde gennemgået håndbogen, og defineret arbejdsop-
gaver som beskrevet i Håndbog om ældrerådsarbejde. 
De definerede arbejdsopgaver drøftes på mødet. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Seniorrådet har gennemgået skrivelsen de har lavet tilknyttet Håndbog om ældreråds-
samarbejde, og Mejner laver de skriftlige ændringer og fremsender til Seniorrådet og 
ALM. 
 

Bilagsliste 

D2021-39457 Seniorrådet definerer sine arbejdsopgaver som beskrevet i 
Håndbog om ældrerådssamarbejde 
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5.   Dialogmøde med Det Sociale Udvalg 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-47147 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter punkter til dialogmødet med Det Sociale Udvalg, som afholdes 

den 15. juni 2021, kl. 8.00. 
 
Beslutning 
Seniorrådet ønsker at medtage følgende punkter til DSU-mødet: 
• Plan for Johan Riis Minde 
• Hvad sker der med Stampes byggeprojekt (Klostertoppen)? 

Måske skal det videre til Teknik og Miljø 
• Normeringer Morsø Afklaringscenter - kun én nattevagt til hele centret. 
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6.   Seniorrådets deltagelse i brugerpårørenderåd 
 
Sagsnr.:  S2020-37344 Dok.nr.: D2021-55390 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (25. maj 2021) 
 
Sagsresumé 
På Seniorrådsmødet den 16. juni 2020 blev det besluttet at spørge brugerpårørende-
rådene i Morsø Kommune, om Seniorrådet må deltage som observatør i hvert enkelt 
brugerpårørenderåd én gang om året. 
 
Sagsfremstilling 
Tilbagemeldingen fra brugerpårørenderådende i Morsø Kommune er, at Seniorrådet er 
velkommen til at deltage i et møde om året. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Brugerpårørenderådene i Morsø Kommune er blevet hørt. 
 
Beslutning 
Orientering taget til efterretning. 
Seniorrådet beslutter, at opstart af deltagelse i brugerpårørenderåd sker med opstart i 
2021. Seniorrådet ønsker, at der tages hensyn til, hvilket lokalområde medlemmerne 
kommer fra. 
Planlægningen af Seniorrådets deltagelse varetages af administrationen. 
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7.   Fælleskommunal SKI-aftale om genbrugshjælpemidler til hø-
ring 

 
Sagsnr.:  S2020-37344 Dok.nr.: D2021-55400 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (25. maj 2021) 
 
Sagsresumé 
Den fælleskommunale SKI-aftale om genbrugshjælpemidler skal i udbud og blev pga. 
deadline sendt i høring i Seniorrådet 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. 
 
Seniorrådets høringssvar: 

"Kommentarer til udbudsmaterialet 
At den nuværende andel på ca. 2 1/2 % af alle indkøb sker på grundlag af fællesafta-
ler er bemærkelsesværdigt lavt, og burde være på langt over 50 %. 
 
Inddragelse af brugerorganisationer 
Seniorrådet finder det helt afgørende, at relevante brugerorganisationer fortsat frem-
adrettet bliver inddraget for at sikre at eventuelle småfejl bliver rettet straks. 
 
Brugerinddragelse i forhold til udarbejdelse af kravene til udbuddet 
Den beskrevne proces bifaldes. 
 
Tildeling/udbud 
Vægtning af kvaliteten med 60 % og (derfor  max 40 % på prisen ) må efter Senior-
rådets mening helst maximeres mest muligt på kvalitetsdelen. 
 
Levering 
At det vil være tilstrækkelig med ugentlige leverancer af genbrugshjælpemidler til 
hjælpemiddeldepoterne er i oplægget muligt hvis depoterne holder ”godt øje ”med la-
gerbeholdningerne. Seniorrådet forventer af man på hjælpemiddelcentralerne til sta-
dighed ( som i de fleste virksomheder ) kan se den nøjagtige lagersituation. Der bør 
dog være mulighed for akutleverancer!  
 
Kravspecifikationer 
Seniorrådets medlemmer har ikke teknisk indsigt til at kunne kommentere på de en-
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kelte produktbeskrivelser ud over et enkelt, men desværre meget almindeligt fæno-
men: Når en kørestol skubbes af en hjælper, som skubber en stol for første gang, og 
kommer i meget uheldige situationer ved kantsten og lign. er det 100 % nødvendigt 
at kørestolen er tipsikret på bedste måde." 
 
Materialet til høringen er vedhæftet som bilag. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 112. 
Retssikkerhedsloven §§ 30 og 37a, stk. 2. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Seniorrådet blev hørt i perioden 10, marts - 6. april 2021. 
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning. 
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8.   Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-46418 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt. 
 
Beslutning 
Ann Lisbeth Martinussen orienterer om: 
• Der forventes indvielse af Duelund med afsløring af kunst den 25. juni 2021.  

Planlægningsarbejde påbegyndt, og formen på indvielsen kendes ikke endnu. 
• Projekt Nye Veje afvikler midtvejskonference den 9. juni 2021. 

Hanne Haaning deltager blandt andet i et panel. 
  

Mejner Nielsen orienterer om: 
• Møde med Omsorgsklubberne. 

Malene og Mejner finder en dato. 
Omsorgsklubberne bedes indsende ønsker til emner. 
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9.   Næste møde 
 
Sagsnr.:  S2020-37338 Dok.nr.: D2021-46420 Åbent 
Fraværende: – 
 
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 24. august 2021, kl. 9.00 - 11.00, lokale 100, Jern-
banevej 7. 
 
Beslutning 
Intet at bemærke. 
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Samlet bilagsliste 

D2021-46282 Seniorrådet - kommunikation og kandidater til valget 
D2021-39457 Seniorrådet definerer sine arbejdsopgaver som beskrevet i 

Håndbog om ældrerådssamarbejde 
 


