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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104318 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

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

og/eller tilføjelser. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
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2. Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104321 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

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

tuelle emner fra deres udvalgsområde. 
 
Beslutning 
Udvalget for Teknik og Miljø: 
Stisystem ved Klosterfjorden er endnu ikke færdiggjort og først dér vil stierne være 
helt plane. 
Rådhustorvet med ledelinjerne bliver sat i værk inden for tre uger. Fliserne er kommet 
og forventes at være færdigt i løbet af september. 
På M. C. Holms Skole tages hul på en ny etape for udbygning af de eksisterende byg-
ninger. 
Renovering af alle udendørs læringsrum (legepladser) i forbindelse med skolerne er 
planlagt i en femårs plan. 
Marielyst Anlægget er halvvejs færdigt. Der mangler stisystem og en bro. 
Nedrivning af Johan Riis Minde påbegyndes snarest muligt. 
DH pointerer, at det er vigtigt at forvaltningen sørger for høring af relevante sager i 
Handicaprådet. 
 
Børne- og Kulturudvalget: 
På M. C. Holms Skole lægges der vægt på tilgængelighed for alle børn. 
Multiparken, samlingspunkt for sportsaktiviteter og nye ungdomsboliger, hvor der og-
så er fokus på tilgængelighed på alle stisystemerne. 
Der er bevilget 250.000 kr. til udmøntning af en Ordblindepolitik for Morsø Kommune, 
hvor midlerne deles ud på skolerne og giver timer til hjælp til elever med ordblindhed 
(dysleksi) samt digitale hjælpemidler. Der er uddannede læsevejledere på skolerne. 
 
Det Sociale Udvalg: 
Formanden takker for invitationen til overrækkelse af Handicapprisen i Midtmors 
Sport. Der er lavet et stort stykke arbejde af forældre og foreningen. 
Duelund er godt i gang, og der arbejdes konstruktivt på en fælles kultur til gavn for 
beboerne. Der er åbent hus den 25. august 2021. 
Budget 2022 er under udarbejdelse. Der afholdes fælles budgetmøde den 25. august 
2021 sammen med Seniorrådet. 
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3. Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104324 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
 
Sagsresumé 
Drøftelse af punkter fra DH Morsø. 
 
Sagsfremstilling 
Der er følgende punkter til drøftelse: 
  
1. P-pladser til handicapbiler. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Handicap P-pladser: 
Der er langt fra P-pladsen og hen til indkøbsvognene, og der er for få pladser. 
Endvidere er der behov for at se på størrelsen af P-pladserne for at der kan holde en 
handicapbus med aflæsning bagud. 
Der er et regelsæt i Bygningsreglementet, Parkeringsdirektivet, bl.a. på Socialministe-
riets hjemmeside. 
Der aftales, at på næste møde fremlægger Mejner Nørgaard et kort/oversigt over pla-
cering og størrelse over handicap P-pladserne i Morsø Kommune. 
Det blev drøftet, at et sådan overblik med gavn kunne ligge på Biblioteket og Turist-
kontoret fremover. 
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4. Handicaprådets sammensætning 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-106356 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådets fremtidige sammensætning drøftes. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 2021) 
 
Sagsresumé 
I forbindelse med revidering af Handicaprådets vedtægter, ønskes drøftelse af den 
fremtidige sammensætning af Handicaprådet. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådet skal bestå af i alt 6-14 medlemmer og sammensættes således, at han-
dicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af 
kommunalbestyrelsen. 
 
3-7 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, hvoraf mindst én skal være med-
lem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen ud-
peges blandt ansatte i kommunen. 
 
3-7 medlemmer udpeges efter indstilling af Danske Handicaporganisationer. 
 
Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskelli-
ge handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og 
børn med handicap. 
Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommu-
nen. 
 
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rå-
dets møder ved det ordinære medlems forfald, hvis muligt. 
 
Retsgrundlag 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a (LBK nr. 1647 af 
4. august 2021). 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Med baggrund i at det er problematisk for DH Morsø at rekruttere nye medlemmer til 
Handicaprådet, blev det aftalt, at det foreslås til næste valgperiode, at rådet består af 
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fire medlemmer fra DH Morsø og fire medlemmer fra Kommunalbestyrel-
sen/forvaltningen. 
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Til beslutning 
 

5. Udskiftning af medlem samt udpegning af suppleant til 
Handicaprådet 

 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104250 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Der udpeges en ny stedfortræder til Handicaprådet 
 
Behandling 
Handicaprådet (3. juni 2021) 
Handicaprådet (19. august 2021) 
 
Sagsresumé 
På grund af dødsfald skal der indtræde et nyt medlem i Handicaprådet. Derudover 
skal der findes en ny stedfortræder. 
 
Sagsfremstilling 
DH Morsø har oplyst, at handicaprådsmedlem Vibeke Sørensen er afgået ved døden, 
og at suppleant Margrethe Hansen overtager Vibeke Sørensens plads i Handicaprådet. 
Der skal derfor vælges en ny suppleant i stedet for Margrethe Hansen. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Margrethe Hansen indtræder i Handicaprådet i stedet for Vibeke Sørensen. 
Stedfortrædere er Ingerliva Friiø, Søren Pedersen og Britt Geisler. 
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6. Tilsynspolitik - oktober 2021 
 
Sagsnr.:  S2021-2399 Dok.nr.: D2021-65141 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
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 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-7448 Tilsynspolitik 2021 
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Behandling på Seniorrådet 24-08-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 
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7. Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven - 
2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37600 Dok.nr.: D2021-72369 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
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 
Ingen bemærkninger. 
 
 

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

tember 2021 
 

Behandling på Seniorrådet 24-08-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 



Morsø Kommune Handicaprådet  19-08-2021  

12 
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8. Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 
2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37597 Dok.nr.: D2021-72522 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
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 
Ingen bemærkninger. 
 
 

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

tember 2021 
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Behandling på Seniorrådet 24-08-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 
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9. Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklar-
ingscenter - 2021 

 
Sagsnr.:  S2020-37602 Dok.nr.: D2021-72722 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
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 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-72627 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 

september 2021 
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Behandling på Seniorrådet 24-08-2021 - 09:00 

Fraværende: – Åbent 
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Til orientering 
 

10. Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104344 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (19. august 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 maj og juni 
2021 er vedhæftet. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Nøgletallene i bilagene blev drøftet. 
Orientering om suspendering af den virksomhedsrettede indsats under COVID-19 - 
indsatsen er på vej op igen. 
Cirka 80 % af fleksjobs etableres i privat regi. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-104345 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob maj 2021 
D2021-104346 Førtidspension - antal juni 2021 
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11. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2020-36362 Dok.nr.: D2021-104348 Åbent 
Fraværende: BEP (Afbud), BST (Afbud), EPD (Af-

bud), POO (Afbud), TM (Afbud) 
 

 
Indstilling 
Ordet er frit. 
• Stisystem langs Klosterbugten - tilgængelighed. 
 
Kommende møder: 
• Fællesmøde vedrørende budget 2022 er onsdag den 25. august 2021. 
• Næste møde i Handicaprådet er torsdag den 25. november 2021. 
 
Beslutning 
Stisystemet langs Klosterbugten blev drøftet under punkt 2. 
Tak for høringssvarene til kvalitetsstandarderne på socialområdet. Kvalitetsstandar-
derne blev fremlagt på ny for Det Sociale Udvalg med høringssvarene, hvorpå de blev 
godkendt. 
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Samlet bilagsliste 
D2021-7448 Tilsynspolitik 2021 
D2020-108236 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven - sep-

tember 2021 
D2020-108226 Kvalitetsstandard for genoptræning efter Serviceloven - sep-

tember 2021 
D2021-72627 Kvalitetsstandard for genoptræning på Morsø Afklaringscenter - 

september 2021 
D2021-104345 Nøgletal - reform af førtidspension og fleksjob maj 2021 
D2021-104346 Førtidspension - antal juni 2021 
 


