
Morsø Kommune
mors.dk

Danske Ældreråd Temadag Ålborg d. 4.3.2020

Seniorrådets samarbejde med kommune, andre organisationer og 
borgere

Oplæg v./ Morsø Kommune 

Seniorrådsformand, Mejner Nielsen

Centerchef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, Ann Lisbeth Martinussen



Morsø Kommune
mors.dk

Indhold

Lidt info om Morsø kommune- i tilknytning til seniorer

Hvad er det gode samarbejde for noget og hvordan lykkes vi med det?

Hvorfor er det væsentligt med det gode samarbejde?

Hvad betyder det i første og sidste ende for borgerne?

Spørgsmål ?

2



Morsø Kommune
mors.dk

Morsø kommune- lidt info i tilknytning til seniorer:

 Ca. 20.300 indbyggere, heraf ca. 5300 over 65 år.

 262 plejeboliger. (Plejebolig ved center, plejebolig leve-bo, demensplejeboliger)

 Antal pladser udvides. Nyt plejecenter færdig primo 2021.

 24 afklaringspladser. Morsø Afklaringscenter (MAC)

 Daghjem og aktivitetscenter

 Frivillighedscenter

 Hjemmeplejen har kontakt med ca. 1200-1300 borgere i eget hjem

 Rehabilitering: Hjemmeplejens rehabiliteringsteam, MAC og plejecentre 

 Akutteam - udekørende 24 t/døgnet

 Sygeplejeklinikker x 3

 Specialteam v. hjemmeplejen til særligt udfordrede borgere 

 Klippekort i eget hjem og på plejecentre

 Mobilt Omsorgs- og aktivitetsteam (MOA)

 Værdighedsmedarbejdere på alle plejecentre

 Centersygeplejersker fast tilknyttet alle plejecentre 

 Demenskoordinatorer

 Faglige netværk på ca. 15 faglige områder

 Sundhedscenter

 Seniorråd (5 medlemmer)
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Hvad er det gode samarbejde egentlig for noget og hvordan lykkes vi med det?

Klare aftaler internt i seniorrådet:

 Formanden udtaler sig til pressen

 Fælles om opgaverne

 Alle deltager ved alle arrangementer, medmindre der man er forhindret

 Interne møder, hvor eks. gennemgang af sager af omfattende karakter 
gennemgås/forstås og hvor høringssvar udformes

 Formand modtager punkter fra de øvrige- og beder om kvalificering hvis 
uklarheder

 Seniorrådet går ikke ind i personsager og udtaler sig ikke om personsager

 Klarhed i seniorrådet over hvad der er vores opgave. Agerer efter vedtægter. 

.
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Hvad er det gode samarbejde egentlig for noget og hvordan lykkes vi med det?

Set ud fra formandens synspunkt:

 Formøde 14 dage forud for ordinære møder v. formand og centerchef

 Centerchef har indhentet forslag til punkter, jf. politiske møder, udviklingstiltag mv der har 
relevans for seniorrådet

 Dagsorden udformes i fællesskab. Det aftales bl.a. hvor meget bilag der skal med. 
Dagsorden og referat sendes ud via kommunen. Frister overholdes.

 Emner fra seniorrådet medtages altid

 Centerchef udarbejder beslutningsreferat under møderne – så der er enighed om det

 God relation til centerchefen og altid mulighed for svar på spørgsmål

 Relevante kommunale ansatte deltager på møderne ad hoc- tilknyttet relevante punkter. 
Eks. visitationsleder, uddannelseskoordinator, demens koordinator, frivillighedskoordinator, 
sygeplejefaglig leder osv.

 ”A hå høt” – uformel snak om hvad der er ”hørt” eller hvis seniorrådet har fået personlige 
kontakter fra borgere 

 Disse henvendelser reageres der på med det samme, ved det sikres de kommer rette sted 
hen til de ”sagsbehandlere” eller andre der skal agere

 Der udarbejdes årshjul for møder og aktiviteter

 Seniorrådsmøder afholdes både på rådhuset og lokalt dvs. hvor rådet ønsker det 

 1 møde årligt med Det Sociale udvalg og 1 møde med Teknik og Miljø
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Hvad er det gode samarbejde egentlig for noget, og hvordan lykkes vi med det?

Set ud fra centerchefens synspunkt:

 Korte kommunikationsveje

 Høj informations- og involveringsniveau

 Åbenhed og tydelighed ifht både det ”svære/udfordringsbillede” og ”glædelige 
udviklingstiltag”

 Skaber fælles ejerskab og fælles stolthed  

 Intet for småt og intet for stort 

 Vi er ”til for hinanden” og vi har samme centrale kerneopgave: 

”Vi arbejder sammen om Mors og skaber de bedste betingelser for alle”

 Klarhed om seniorrådets opgaver og kommunens ansvar og opgaver 

 Tydelig og lettilgængelig mødestruktur

 Nærheden - fordel ved lille kommune. ”En kender nogen, nogen kender mange og 
mange kender alle”

 ”Den der ser agerer”- dvs det er ok, at henvende sig og få hjælp til at hjælpe

 Seniorrådsmøderne er højt prioriterede. Tror på det giver mening, at invitere 
forskellige fagfolk og andre ind til møderne. Relationsbetydning og giver bredere og 
dybere forståelse

 Veksle mellem det formelle og det uformelle. 
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Hvorfor er det væsentligt med det gode samarbejde?

Vi skal kunne arbejde sammen om både det sjove og det svære

Fredstid - Plads til udvikling og tilpasninger:
- Inddragende proces
- Indflydelse
- Ejerskab
- Stolthed og ”gode ambassadører” 
- Fastholde fokus på den fælles kerneopgave
- ”Sammen er vi bedst” 

Eks. ”Nyt plejecenter”, ”Senior- og værdighedspolitik”, ”Årlig messe og seniorfest”

Svære tider - Besparelser og budgetstramninger:
- Inddragende proces
- Indflydelse – hvor gør det mindst ondt
- Indsigt fremme forståelse. Dvs. vigtigt med åbenhed 
- Fastholde fokus på den fælles kerneopgave
- ”Sammen er vi bedst”

Eks. ”Prioritering ud fra samlet beredskabskatalog”, ”Høringssvar til budget”
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Hvad betyder det i første og sidste ende for borgerne?

 Fælles blik på at Servicelov, Sundhedslov og lokale 
kvalitetsstandarder stemmer overens med det der tilbydes og 
leveres til borgerne på Mors. 
Eks høringer på kvalitetsstandarder og tilsyn. 

 Løbende justeringer af de kommunale tilbud – og budgetter dertil

 Borgerne inddrages direkte og indirekte
Eks. workshop for borgere, pårørende , frivillige, 8.klasse,
medarbejdere osv ifbm nyt plejecenter. 
Seniorråd og handicapråd med både før og undervejs i byggeriet
Projekt ”Nye veje- borgerpanel” 

 Kommunale tilbud knyttes med frivillige foreninger mv. 
Eks Vågekoneordning”, ”Skovcafe for demente og pårørende”
Seniorråd afvikler årlige møder med omsorgsklubberne

 Politikker og strategier målrettet seniorer er udformet, så de 
netop henvender sig til  målgruppen
Eks. ”Demensstrategi”, ”Senior- og værdighedspolitik” 
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Spørgsmål eller kommentar ?
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