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Til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25000 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet gennemgår dagsordenen og godkender med eventuelle rettelser 

og/eller tilføjelser. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
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2. Konstituering af Handicaprådet 2022-2025 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25006 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet konstituerer sig med formand og næsteformand. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Handicaprådet skal konstituere sig for perioden 2022-2025. 
 
Sagsfremstilling 
Morsø Kommunalbestyrelse udpegede på sit konstituerende møde følgende medlem-
mer til Handicaprådet for perioden 2022-2025 jf. Handicaprådets vedtægter 2021: 

Medlem 
Personlig  
stedfortræder 

Henning Sørensen Jette Jepsen 

Meiner Nørgaard Ansgar Nygaard 

Tore Müller Ellen Philipsen Dahl 

Arne Kirk Niels Pedersen 

Elly Duus Bloch Søren Pedersen 

Poul Olsen Søren Pedersen 

Jens Wittchen Søren Pedersen 

Ingerliva Friiø Søren Pedersen 
 
Handicaprådet skal konstituere sig med formand og næstformand. 
 
Vælges formanden for rådet blandt repræsentanterne for kommunalbestyrelsen, væl-
ges næstformanden blandt repræsentanterne for organisationerne - og omvendt, jf. 
Handicaprådets vedtægter. 
 
Retsgrundlag 
§ 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 1647 af 
4. august 2021). 
Handicaprådets vedtægter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
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Konstitueret med Elly Duus Bloch som formand og Meiner Nørgaard som næstfor-
mand. 
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3. Forretningsorden for Handicaprådet 
 
Sagsnr.:  S2021-51621 Dok.nr.: D2022-25011 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet godkender forretningsordenen for perioden 2022-2025. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Der er udarbejdet en ny forretningsorden for Handicaprådet. 
 
Sagsfremstilling 
Morsø Kommune har udarbejdet forslag til forretningsorden for Handicaprådet for pe-
rioden 2022-2025. 
 
Forretningsordenen er udarbejdet med tidssvarende oplysninger, der er afstemt med 
Handicaprådets vedtægter samt bekendtgørelse om råd på det sociale område. 
 
Retsgrundlag 
Bekendtgørelse om råd på det sociale område (BEK nr. 1200). 
Handicaprådets vedtægter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-107136 Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 
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4. Handicaprådets årshjul for 2022 
 
Sagsnr.:  S2022-1133 Dok.nr.: D2022-25012 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet godkender årshjul for 2022 med eventuelle ændringsforslag. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
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 
Handicaprådets forretningsorden. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Det godkendte årshjul offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-5207 Årshjul - Handicaprådet 2022 
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5. Pjece for Handicaprådet 2022-2025 
 
Sagsnr.:  S2021-50473 Dok.nr.: D2022-25013 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet godkender den opdaterede pjece. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Informationspjece om Handicaprådet er opdateret. 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådets  pjece er blevet opdateret med tidssvarende oplysninger, herunder 
Handicaprådets medlemmer. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte pjece offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-13951 Handicaprådet 2022 - 2025 - pjece 
 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet  24-02-2022  

9 

 

6. Retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø 
Kommune 

 
Sagsnr.:  S2022-1145 Dok.nr.: D2022-25022 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd sendes i hø-

ring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø Kommune er blevet revi-
deret i samarbejde med centerchef for Sundhedsfremme, Social og Handicap, center-
chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering samt jurist. 
 
Sagsfremstilling 
Den reviderede retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø Kommune 
er opdateret med tidssvarende oplysninger, hvor beskrivelsen for proceduren for hø-
ringer er blevet opdateret, irrelevante oplysninger er fjernet og høringer ved begge 
råd er blevet ensartet. 
 
Retningslinjen er desuden blevet opdateret jf. gældende love, bekendtgørelser og vej-
ledninger. 
 
Retsgrundlag 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
Bekendtgørelse om råd på det sociale område. 
Vejledning om ældreråd. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-16316 Retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø 

Kommune - 2022 
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7. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54494 Dok.nr.: D2022-25023 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for praktisk hjælp sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (15. marts 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd 
og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for praktisk hjælp er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven §§ 83 og 83a samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven §§ 83 og 83a. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
"Inden for 30 dage" ønskes tilføjet på side 4, under revisitation. Ellers ingen bemærk-
ninger. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135529 UDKAST Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - marts 2022 
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8. Kvalitetsstandard for personlig pleje - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54495 Dok.nr.: D2022-25037 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for personlig pleje sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for personlig pleje - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd 
og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for personlig pleje er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven §§ 83 og 83a samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven §§ 83 og 83a. 
 
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 
D2021-135534 UDKAST - Kvalitetsstandard for personlig pleje - marts 2022 
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9. Kvalitetsstandard for sygepleje - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-2398 Dok.nr.: D2022-25040 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for sygepleje sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for sygepleje - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd og 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for sygepleje er revideret med tidssvarende oplysninger, der er af-
stemt med sundhedsloven § 138 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven § 138. 
 
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 
D2021-7447 UDKAST Kvalitetsstandard for sygepleje - marts 2022 
 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet  24-02-2022  

13 

 

10. Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Af-
klaringscenter - 2022 

 
Sagsnr.:  S2020-37615 Dok.nr.: D2022-25041 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Afkla-

ringscenter sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd. 
 
Linda Pedersen, faglig gruppeleder i Visitationen, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Afklaringscenter - 2022 er re-
videret og sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget 
for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Afklaringscenter er revideret 
med tidssvarende oplysninger, der er afstemt med sundhedsloven § 138 og servicelo-
ven §§ 83 og 84, stk. 2 samt politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Sundhedsloven § 138. 
Serviceloven §§ 83 og 84, stk. 2. 
 
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 
D2020-108275 UDKAST - Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på 

Morsø Afklaringscenter - marts 2022 
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11. Kvalitetsstandard for hjælpemidler - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54488 Dok.nr.: D2022-25043 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for hjælpemidler sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Per Søndergård, leder i Hjælpemiddelhuset, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorråd (23. februar 2022) 
Handicapråd (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for hjælpemidler - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd 
og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for hjælpemidler er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven §§ 112 og 113 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
I kvalitetsstandard for hjælpemidler - 2022 er der tilføjet følgende: 
• Oplysning om at der kan forekomme egenbetaling på prisdifference ved valg af le-

verandør udenfor Morsø Kommunes indkøbsaftale. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven §§ 112 og 113. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
Materiale til inspiration udleveret af DH, medsendes referat. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-24204 Ekstra bilag - materiale til inspiration fra DH 
D2021-135509 Kvalitetsstandard for hjælpemidler - marts 2022 
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12. Kvalitetsstandard for boligindretning - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54489 Dok.nr.: D2022-25046 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for boligindretning sendes i høring i Seniorråd og 

Handicapråd. 
 
Per Søndergård, leder i Hjælpemiddelhuset, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for boligindretning - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd 
og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for boligindretning er revideret med tidssvarende oplysninger, der er 
afstemt med serviceloven § 116 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 116. 
 
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 
D2021-135517 Kvalitetsstandard for boligindretning - marts 2022 
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13. Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54491 Dok.nr.: D2022-25047 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil sendes i høring i 

Seniorråd og Handicapråd. 
 
Per Søndergård, leder i Hjælpemiddelhuset, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - 2022  er revideret og sendes i hø-
ring i Seniorråd og Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og 
Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil er revideret med tidssvarende oplys-
ninger, der er afstemt med serviceloven § 114 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 114. 
 
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 
D2021-135519 Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - marts 2022 
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14. Kvalitetsstandard for nødkald - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54492 Dok.nr.: D2022-25049 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for nødkald sendes i høring i Seniorråd og Han-

dicapråd. 
 
Per Søndergård, leder i Hjælpemiddelhuset, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for nødkald - 2022 er revideret og sendes i høring i Seniorråd og 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for nødkald er revideret med tidssvarende oplysninger, der er af-
stemt med serviceloven § 112 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 112. 
 
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 
D2021-135524 Kvalitetsstandard for nødkald - marts 2022 
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15. Kvalitetsstandard for ledsagerordning - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-2407 Dok.nr.: D2022-25050 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for ledsagerordning sendes i høring i Handicap-

rådet. 
 
Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for ledsagerordning 2022 er revideret og sendes i høring i Handicap-
råd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for ledsagerordning er revideret med tidssvarende oplysninger, der 
er afstemt med serviceloven § 97 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 97. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Den godkendte kvalitetsstandard offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger. 
OBS lovmæssig prøveperiode for svagtseende, blinde og ældre med andre handicaps 
med 7,5 time pr. måned indenfor anden lovgivning. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-7520 Kvalitetsstandard for ledsagerordning - marts 2022 
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16. Kvalitetsstandard for medudgifter, voksne - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-2408 Dok.nr.: D2022-25051 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Den reviderede kvalitetsstandard for medudgifter, voksne sendes i høring i Handi-

caprådet. 
 
Bodil Holst, gruppeleder i Visitation Social, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Kvalitetsstandard for merudgifter, voksne - 2022 er revideret og sendes i høring i 
Handicapråd inden godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
 
Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandard for merudgifter, voksne - 2022 er revideret med tidssvarende op-
lysninger, der er afstemt med serviceloven § 100 og politisk godkendt serviceniveau. 
 
Der er ikke ændret i serviceniveau eller kvalitet på området. 
 
Retsgrundlag 
Serviceloven § 100. 
 
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 
D2021-7527 Kvalitetsstandard for medudgifter, voksne - marts 2022 
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Til orientering 
 

17. Orientering fra udvalgsformænd 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25052 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Udvalgsformændene giver en kort orientering om aktuelle emner på deres ud-

valgsområde. 
 
Beslutning 
Meiner Nørgaard 
Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt en overordnet udviklingsplan for Nykøbing 
Havn. Der kommer høring om specifikke emner efterfølgende. 
 
Der er godkendt 57 ungdomsboliger ved gymnasiet, heraf to handicapvenlige samt 
tilgængelighed er tænkt ind i adgangen til fællesarealet. 
 
Orientering om grunden og lokalplanen for tidligere Riis Minde - det er en privat bolig-
forening, 
som ønsker at bygge på grunden. 
 
Henning Sørensen 
Unge uden job - der er afsat 300.000 kr. til integration af unge i uddannelse og efter-
følgende 
job. 
 
Pulje på 2,9 mio. kr. indhentet til Mere hjemmelighed på plejecentrene. Der kommer 
gårdhave på Fjordglimt + overdækning, Vejerslev får indgangsparti + ude markise + 
udeareal for gangbesværede, Støberigården får glasorangerier til udeliv. 
 
Orientering om skæve boliger i samarbejde med Perlen og KFUM's Sociale Arbejde i 
Danmark, hvor der er ansøgning ved Socialstyrelsen om byggeri samt social vicevært 
i en 3-års periode. 
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18. Punkter fra DH Morsø 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25053 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• De indkomne punkter fra DH Morsø drøftes. 
  
1. Den for Jens Wittchens for længe siden lovede gåtur med Chris i gågaden, om-

handlende diverse forhindringer for svagtseende - nu er stisystemet Klosterbugten 
tilføjet. 

2. Ønske om etablering af handicaptoilet ved Wagner i stedet for eksisterende toilet 
ved Lidl, som er i dårlig stand. 

3. Lydfyr ved fodgængerovergangene - er intervallerne blevet forlænget? (var for 
korte, man kan ikke nå over). 

4. Handicap P-pladserne i Nykøbing, hvor mange er for små - den med referat fra 
25. november 2021 medsendte oversigt viser størrelserne. 

5. Orientering ønskes omhandlende Riis Minde og Rabenhøj i Grønnegade. 
 
Opfølgning fra referat fra den 25. november 2021 - punkt 3: 
"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 drøftes mere nærgående. Dato fastsættes af for-
valtningen, som også indkalder". 
Hvordan går det med det? 
 
Beslutning 
Ad. 1) Chris vender tilbage med en dato. 
Ad. 2) Der er afsat midler på budgettet til renovering af offentlige toiletter. Nyt toilet 
opsættes ved fjorden. 
Ad. 3) Der er sensor på trafiklysene. Der er justeret jævnligt i opstartsfasen af hensyn 
til tidsintervallerne. 
Ad. 4) Forskellige krav og mål for p-pladser - Arne Kirk gav en orientering. Pladser 
med gamle mål skal ikke nedlægges eller ændres til ny standardmål jf. lovgivning. 
Konkrete pladser, som ønskes kigget på, meldes ind til Teknik og Miljø. 
Ad. 5) Der er tidligere orienteret om Riis Minde grunden. Rabenhøj grunden har været 
i projektudbud og der arbejdes videre. 
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19. Vedtægter for Handicaprådet 
 
Sagsnr.:  S2021-51621 Dok.nr.: D2022-25077 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. januar 2022) 
 
Sagsresumé 
Handicaprådets vedtægter blev revideret med tidssvarende oplysninger ultimo 2021. 
 
Sagsfremstilling 
Det tidligere Handicapråd (2018-2021) tiltrådte Handicaprådets reviderede vedtægter 
den 28. oktober 2021. 
 
Vedtægterne blev endelig godkendt i Morsø Kommunalbestyrelse den 7. decem-
ber 2021. 
 
De gældende 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 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-170021 Vedtægter for Handicaprådet 2021 
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20. Handicapråd - Den gode praksis 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25054 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
I forbindelse med en ny fireårig valgperiode for de kommunale handicapråd har KL og 
Danske Handicaporganisationer (DH) udarbejdet pjecen "Handicapråd - Den gode 
praksis". 
 
Sagsfremstilling 
KL og DH har udarbejdet pjecen som et arbejdsredskab, der skal give inspiration og 
vejledning til de kommunale handicapråd. 
Pjecen henvender sig både til medlemmer af handicaprådene og til politikere og med-
arbejdere i kommunerne, der samarbejder med handicaprådene. 
 
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 
D2022-15108 Brev til de kommunale handicapråd 
D2022-15106 Handicapråd - Den gode praksis - 2022 
 
 
  



Morsø Kommune Handicaprådet  24-02-2022  

24 

 

21. Procedure for diæt, kørsels- og udgiftsgodtgørelse 
 
Sagsnr.:  S2022-1128 Dok.nr.: D2022-25066 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Handicaprådet (24. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Procedure for diæt, kørsels- og udgiftsgodtgørelse i Handicaprådet. 
 
Sagsfremstilling 
Diæt og kørselsgodtgørelse 
Handicaprådets medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne, modtager 
diæt og kørselsgodtgørelse. 
I Handicaprådets vedtægter præciseres det, hvornår medlemmerne kan modtage diæt 
og kørselsgodtgørelse. 
 
Handicaprådets medlemmer skal selv udfylde skema for diæt og kørselsgodtgørelse, 
og aflevere det til Malene Broomfield i Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø 
Kommune. 
  
Skemaet er vedhæftet som bilag. 
Medlemmer, der ønsker skemaet tilsendt pr. mail kan kontakte Malene Broomfield, 
mbr@morsoe.dk. 
 
Udgiftsgodtgørelse 
Med udgangen af marts måned hvert år bliver der automatisk udbetalt udgiftsgodtgø-
relse (printerpenge) til Handicaprådets medlemmer. 
 
Retsgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse. 
Handicaprådets vedtægter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
 

Bilagsliste 
D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seni-
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orrådet 
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22. Udbud på ortopædisk fodtøj  samt ortoser 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-25069 Lukket 
Fraværende: TM (Afbud)  
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23. SIND-Huset - ansøgning om supplerende driftsmidler 
 
Sagsnr.:  S2021-52201 Dok.nr.: D2022-25071 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at 
• Det Sociale Udvalg godkender SIND-Husets ansøgning om supplerende driftsmid-

ler 
• Det Sociale Udvalg godkender omplacering af midler fra politikområde Visitationen 

til politikområde Sociale Tilbud. 
 
Behandling 
Direktionen (6. december 2021) 
Det Sociale Udvalg (14. december 2021) 
 
Sagsresumé 
Morsø Kommune har modtaget henvendelse fra SIND-Huset, hvor der ansøges om 
supplerende driftsmidler. 
 
Sagsfremstilling 
SIND-Husets bestyrelse anmoder om varigt supplement på 60.000 kr. af de årlige 
driftsmidler fra og med 2021. 
 
Anmodningen begrundes med, at SIND-Huset havde et driftsunderskud i 2020 på ca. 
50.000 kr. og et forventet underskud ved faste driftsudgifter i 2021 på ca. 64.000 kr. 
 
De seneste tre år har SIND-Huset haft følgende årsresultater: 
2018:  45.000 kr. 
2019:    1.189 kr. 
2020: -46.172 kr. 
 
De ordinære driftsmidler til SIND-Huset kommer fra den årlige fordeling af § 18-
midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. 
 
De supplerende driftsmidler indstilles til finansiering af Visitationens budget vedrøren-
de servicelovens § 104 aktivitets- og samværstilbud. 
 
Baggrund for ovenstående finansiering er en aftale om konkretisering af samarbejdet 
mellem Morsø Kommune og det frivillige område jf. handleplan for området, som er 
fremkommet gennem processen med Komponent. 
Det er aftalt, at de konkrete aktiviteter, som udvides i samarbejdet, er: 
• Månedlig eftermiddag åbent for nye besøgende fra kl. 15.00 - 16.30, hvor nye be-

søgende kan møde op til en snak og få lidt mere at vide om SIND-Huset. De nye 
besøgende kan komme på egen hånd, eller i følgeskab af en kommunal støtteper-
son 

• Pårørende er også velkomne på introdagen 
• Deltagelse på personalemøder på det kommunale udførerområde for at fortælle 

om SIND-Husets aktiviteter 
• Deltagelse ad hoc i arbejdsgruppe omkring handleplanen for samarbejdet mellem 

Morsø Kommune og det frivillige område. 
 
Finansieringen og det konkretiserede samarbejde vurderes at kunne bidrage til en 
skærpet visitering i den individuelle vurdering af den enkeltes behov for et kommunalt 
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visiteret tilbud eller et tilbud i frivilligt regi, hvilket er en del af den vedtagne kvalitets-
standard. 
 
Ved godkendelse af indstilling udarbejdes allonge til partnerskabsaftalen. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
For 2021 og frem vil der blive flyttet 60.000 kr. fra Visitationen til Sociale Tilbud. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
SIND-Huset og Det Frivillige Samråd orienteres om beslutningen. 
 
Handicaprådet orienteres om beslutningen. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
OBS punkter udleveret af DH til forvaltningens orientering. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-109803 Ansøgning om supplerende driftstilskud til SIND-Huset 
D2017-115606 Partnerskabsaftale - underskrevet 
D2021-81977 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - august 

2021 
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24. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2022-1125 Dok.nr.: D2022-25062 Åbent 
Fraværende: TM (Afbud)  
 
Indstilling 
Ordet er frit. 
 
Næste møde i Handicaprådet er torsdag den 12. maj 2022 ifølge årshjulet. 
 
Beslutning 
Intet at bemærke. 
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Samlet bilagsliste 
D2021-107136 Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 
D2022-5207 Årshjul - Handicaprådet 2022 
D2022-13951 Handicaprådet 2022 - 2025 - pjece 
D2022-16316 Retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø 

Kommune - 2022 
D2021-135529 UDKAST Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - marts 2022 
D2021-135534 UDKAST - Kvalitetsstandard for personlig pleje - marts 2022 
D2021-7447 UDKAST Kvalitetsstandard for sygepleje - marts 2022 
D2020-108275 UDKAST - Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på 

Morsø Afklaringscenter - marts 2022 
D2022-24204 Ekstra bilag - materiale til inspiration fra DH 
D2021-135509 Kvalitetsstandard for hjælpemidler - marts 2022 
D2021-135517 Kvalitetsstandard for boligindretning - marts 2022 
D2021-135519 Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - marts 2022 
D2021-135524 Kvalitetsstandard for nødkald - marts 2022 
D2021-7520 Kvalitetsstandard for ledsagerordning - marts 2022 
D2021-7527 Kvalitetsstandard for medudgifter, voksne - marts 2022 
D2021-170021 Vedtægter for Handicaprådet 2021 
D2022-15108 Brev til de kommunale handicapråd 
D2022-15106 Handicapråd - Den gode praksis - 2022 
D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seni-

orrådet 
D2021-109803 Ansøgning om supplerende driftstilskud til SIND-Huset 
D2017-115606 Partnerskabsaftale - underskrevet 
D2021-81977 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud - august 

2021 
 


