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1. Orientering v/formand Hanne Haaning 
 
Sagsnr.:  S2021-73173 Dok.nr.: D2022-7281 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
  
1. Valg til Region Nordjyllands Ældreråd blev afviklet den 25. januar 2022. 

Hanne Haaning blev valgt som formand. 
2. Møde med nærpolitiet den 24. februar 2022. 

Mødet afholdes sammen med Ældre Sagen og Handicaprådet. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
Mødet med nærpolitiet er udsat indtil videre grundet sygdom. 
Den 14. februar 2022 har formand og næstformand for Seniorrådet afholdt møde med 
formanden for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. 
Hanne Haaning skal deltage i møde vedrørende den nye ældrelov. Regeringen har 
bedt ældrerådene om at komme med input dertil. 
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2. Orientering v/chef Ann Lisbeth Martinussen 
 
Sagsnr.:  S2021-73173 Dok.nr.: D2022-7288 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
  
1. Corona 
2. Komponent - gennemgang af analyse på ældreområdet. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
Ledelsesinformation pr. 31. januar 2022 blev udleveret på mødet. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-14349 Ledelsesinformation pr. 31.12.2021 
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3. Procedure for diæt, kørsels- og udgiftsgodtgørelse 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-14777 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Malene Broomfield, administrativ konsulent, deltager i punktet, kl. 9.15. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Procedure på diæt, kørsels- og udgiftsgodtgørelse i Seniorrådet. 
 
Sagsfremstilling 
Diæt og kørselsgodtgørelse 
Seniorrådets medlemmer modtager diæt og kørselsgodtgørelse. 
I Seniorrådets vedtægter præciseres det, hvornår medlemmerne kan modtage diæt 
og kørselsgodtgørelse. 
 
Seniorrådets medlemmer skal selv udfylde skema for diæt og kørselsgodtgørelse, og 
aflevere det til Malene Broomfield i Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommu-
ne. 
 
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 Seniorrådets medlemmer. 
 
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 
D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seni-
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4. Seniorrådets deltagelse i brugerpårørenderåd 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-8683 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter, om deltagelse som observatør i brugerpårørenderådsmøder 

skal fortsætte, og i givet fald fordele plejecentrenes brugerpårørenderåd mellem 
sig. 

 
Malene Broomfield, administrativ konsulent, deltager i punktet. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Seniorrådets har i 2021 deltaget som observatør i plejecentrenes brugerpårørenderåd. 
 
Sagsfremstilling 
Seniorrådet startede i 2021 at deltage som observatør én gang om året i et brugerpå-
rørendemøde på hvert plejecenter i Morsø Kommune. 
Hvis Seniorrådet ønsker at fortsætte ordningen, skal Seniorrådet fordele plejecentre-
nes brugerpårørenderåd mellem sig. 
 
Der er brugerpårørenderåd på følgende plejecentre: 
• Ansgarshjemmet 
• Duelund 
• Fjordglimt 
• Hvidbjerg Plejecenter 
• Rolstruplund 
• Støberigården 
• Vejerslev Ældrecenter 
 
Administrationen giver besked til hvert plejecenter om, hvem der er udpeget som ob-
servatør til at deltage i plejecentrets brugerpårørenderåd én gang om året. 
Indkaldelse sker direkte fra hvert plejecenter. 
 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Seniorrådet ønsker fortsættelse af ordningen. 
 
Fordeling som følger: 
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Ansgarshjemmet (Arne Lauridsen) 
Duelund (Johanne Roesen) 
Fjordglimt (Arne Lauridsen) 
Hvidbjerg Plejecenter (Hanne Haaning) 
Rolstruplund (Kirsten Nielsen) 
Støberigården (Poul Olsen) 
Vejerslev Ældrecenter (Johanne Roesen) 
 
Malene Broomfield informerer institutionslederne, som sikrer der sker invitation af se-
niorrådsmedlemmerne til et årligt brugerpårørendemøde. 
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5. Retningslinje for høring af Handicapråd og Seniorråd i Morsø 
Kommune 

 
Sagsnr.:  S2022-1145 Dok.nr.: D2022-16474 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

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

Kommune - 2022 
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6. Ny pjece for Seniorrådet 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-13625 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter pjecen. 
 
Seniorrådets pjece er blevet opdateret med tidssvarende oplysninger samt billeder og 
kontaktoplysninger på det nye Seniorråd.  
 
Beslutning 
Seniorrådet er tilfreds med pjecen. 
Ønsker printede eksemplarer til at ligge forskellige steder. 
Hanne meddeler Ann Lisbeth antal. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-10724 Seniorråd 2022-2025 - pjece 
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7. Artikel i Ø-Magasinet 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-8964 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter eventuel artikel i Ø-Magasinet 
• Seniorrådet drøfter forslag til, hvad en eventuel artikel skal indeholde. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Eventuel artikel om Seniorrådet i Ø-Magasinet. 
 
Sagsfremstilling 
Seniorrådet bedes drøfte, om de ønsker at købe en artikel i Ø-Magasinet, og i så fald 
forslag til, hvad artiklen skal indeholde samt størrelse på artiklen. 
 
Seniorrådet har modtaget priser fra Ø-Magasinet om eventuel artikel: 
• 3 sider i Ø-Magasinet 

7.800 kr. + moms 
  

• 2 sider i Ø-Magasinet 
5.850 kr. + moms 
  

• 1,5 sider i Ø-Magasinet 
4.900 kr. + moms 

 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Intet at bemærke. 
 
Beslutning 
Seniorrådet beslutter at få en artikel i Ø-Magasinet på 1,5 sider. 
Udkast til indhold sendes til Ann Lisbeth. Udkast fra journalisten afventes fortsat. 
 
 

Bilagsliste 
D2022-8942 Prisliste 2021 - Ø-Magasinet 
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8. Velkomstmapper 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-13626 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
På mødet udleveres der velkomstmapper med diverse, nyttige informationer til Seni-
orrådet. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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9. Seniorrådets budget for 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-73175 Dok.nr.: D2022-8966 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Ifølge kommunalbestyrelsens godkendte budget for 2022 fremgår det, at Seniorrådets 
budget udgør 50.000 kr. for 2022. 
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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10. Bevilget pulje til mere hjemlighed på plejecentre 
 
Sagsnr.:  S2021-53849 Dok.nr.: D2022-14222 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Orienteringen tages til efterretning. 
 
Behandling 
Seniorrådet (23. februar 2022) 
 
Sagsresumé 
Der er afsat 19,4 mio. kr. gennem aftalen om udmøntning af reserven til foranstalt-
ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 til ansøgningspul-
jen målrettet mere hjemlighed på plejehjem i regi af Videnscenter for værdig ældre-
pleje. Denne pulje er et nyt initiativ og er et led i at skabe øget livskvalitet blandt ple-
jehjemsbeboerne. 
 
Sundhedsstyrelsen modtog ved ansøgningsfristens udløb 170 ansøgninger om tilskud 
fra ansøgningspuljen til en samlet ansøgningssum på 121,7 mio. kr. Der ydes tilskud 
til 16 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 19,5 mio.kr., hvoraf Morsø Kommune 
har søgt og fået bevilget 2,9 mio. kr. 
 
Projektperioden løber fra 31. december 2021 til 30. april 2023. 
 
Sagsfremstilling 
Projektet har til formål at skabe mere hjemlige rammer på de tre deltagende pleje-
centre (Fjordglimt, Støberigården og Vejerslev Ældrecenter). Dette med afsæt i be-
boernes og de pårørendes ønsker om at de får bedre mulighed for at udfolde deres 
daglige liv sammen på plejehjemmet. 
Derudover er målet for beboerne på Fjordglimt Plejecenter at: 
• Der etableres et samlende orangeri i gårdhaven, som skal danne ramme om et 

rart, indbydende og hyggeligt sted især i forårs- og sensommermånederne, hvor 
det giver mulighed for forlængelse af lys og varme. Et supplement til beboernes 
hjem, hvor familien kan samles til fødselsdage eller andre familiære begivenheder. 

Endvidere er det målet for Vejerslev Ældrecenter at: 
• Beboerne bliver mødt af indbydende indgangspartier. Dette gøres konkret ved at 

indgangspartiet gøres mere indbydende overfor besøgende ved begge indgange 
(hovedindgang og indgangen ved gang C). 

• Der bliver lavet en terrasse med markiser ved gang C (græsareal nu), så beboerne 
kan sidde udenfor i et udemiljø 

• Omlægge brosten til fliser i gangen til pavillonen ved gang C, så det bliver lettere 
at køre/gå på for beboerne, og dels at gangarealet bliver hyggeligere, samt at pa-
villonen bliver benyttet oftere 

• Indkøbe en ny markise ved terrassen på gang B, så beboerne og pårørende kan 
sidde og hygge sig både i læ og i skygge udenfor såvel som indenfor 

• Den fælles spisestue/TV-stue ved gang A/hovedindgangen gøres mere hjemlig og 
med mere komfortable hvilestole 

• Beboerne får flere grønne planter i store urtepotter på hjul som ikke bare pynter, 
men også er med til at skærme af og danne hyggekroge, hvor det bliver rart at 
være. 

På Støberigården er det ønsket at: 
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• Etablere glasvægge rundt om terrasserne. De store fællesterrasser kunne lukkes 
helt fra gulv til loft, og de mindre kunne lukkes hvor det måtte findes relevant. 

• Der etableres fire mindre glasorangerier rundt om bygningerne. Dette giver bebo-
erne mulighed for at nyde lys og planter store dele af året. 

 
Retsgrundlag 
Intet at bemærke. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Samlet budget udgøres af puljemidler. 
 
Andre konsekvenser 
Intet at bemærke. 
 
Høring og kommunikation 
Formidlingen af projektets resultater vil ske gennem afrapportering til Ministeriet. 
Seniorrådet og Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres. 
  
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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11. Udbud på ortopædisk fodtøj  samt ortoser 
 
Sagsnr.:  S2021-73176 Dok.nr.: D2022-8980 Lukket 
Fraværende: –  
 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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12. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54494 Dok.nr.: D2022-2706 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135529 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - marts 2022 
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13. Kvalitetsstandard for personlig pleje - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54495 Dok.nr.: D2022-2793 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135534 Kvalitetsstandard for personlig pleje - marts 2022 
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14. Kvalitetsstandard for sygepleje - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-2398 Dok.nr.: D2022-2265 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-7447 Kvalitetsstandard for sygepleje - marts 2022 
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15. Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Af-
klaringscenter - 2022 

 
Sagsnr.:  S2020-37615 Dok.nr.: D2022-2219 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2020-108275 Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Afkla-

ringscenter - marts 2022 
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16. Kvalitetsstandard for hjælpemidler - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54488 Dok.nr.: D2022-2342 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135509 Kvalitetsstandard for hjælpemidler - marts 2022 
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17. Kvalitetsstandard for boligindretning - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54489 Dok.nr.: D2022-2432 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135517 Kvalitetsstandard for boligindretning - marts 2022 
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18. Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54491 Dok.nr.: D2022-2535 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135519 Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil - marts 2022 
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19. Kvalitetsstandard for nødkald - 2022 
 
Sagsnr.:  S2021-54492 Dok.nr.: D2022-2663 Åbent 
Fraværende: –  
 
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 
Godkendt. 
 
 

Bilagsliste 
D2021-135524 Kvalitetsstandard for nødkald - marts 2022 
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20. Eventuelt 
 
Sagsnr.:  S2021-73173 Dok.nr.: D2022-7294 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet byder ind med oplysninger til orientering og eventuelt. 
 
Beslutning 
Intet at bemærke. 
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21. Næste møde 
 
Sagsnr.:  S2021-73173 Dok.nr.: D2022-7295 Åbent 
Fraværende: –  
 
Indstilling 
Det anbefales, at 
• Seniorrådet drøfter forslag til punkter til næste møde. 
 
Næste møde afholdes onsdag den 18. maj 2022, kl. 13.00 - 15.00 i mødelokale 100. 
 
Beslutning 
Punkter til næste møde: 
• Magtanvendelsesregler v/ demenskoordinatorer. 
• Sundhedscentrets tilbud v/ Mette Bjørndal - evt. først efter sommerferien. 
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Samlet bilagsliste 
D2022-14349 Ledelsesinformation pr. 31.12.2021 
D2020-110082 Skema for diæt og kørselsgodtgørelse - Handicaprådet og Seni-

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

Kommune - 2022 
D2022-10724 Seniorråd 2022-2025 - pjece 
D2022-8942 Prisliste 2021 - Ø-Magasinet 
D2021-135529 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp - marts 2022 
D2021-135534 Kvalitetsstandard for personlig pleje - marts 2022 
D2021-7447 Kvalitetsstandard for sygepleje - marts 2022 
D2020-108275 Kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser på Morsø Afkla-

ringscenter - marts 2022 
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 
 


