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Besøg på Violskrænten/Grønnegården
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet aflægger besøg på Violskrænten/Grønnegården.
På mødet vil plejecenterleder Anette Overgaard Eriksen deltage og give en orientering om
stedet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet besøgte plejecenter Violskrænten/Grønnegården, hvor plejecenterleder Anette
Overgaard Eriksen gav en god og grundig orientering om stedet, herunder bl.a.:


Beboernes sammensætning



Den gode indflytning



Livets afslutning



Klippekortsordningen



Samarbejdet med de frivillige



Samarbejdet med plejecenterlæger



Mad på plejecenteret.
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Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141
27.51.00.G01

18/1302

Åben sag

Sagsgang
BUU/VPU, høring, BUU/VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling efter servicelovens § 101 og
sundhedslovens § 141.
Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for rusmiddelbehandling dækker både alkohol- og
stofmisbrugsbehandling på både børn/unge- og voksenområdet. Kvalitetsstandarden og
indsatskataloget er vedlagt som bilag.
Der er følgende ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og indsatskataloger
på området:


Kvalitetstandarderne for henholdsvis alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er
blevet slået sammen til én fælles kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling med
tilhørende indsatskatalog.



Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er nu indarbejdet i den nye, fælles skabelon
for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



Der er i samme forbindelse foretaget enkelte ændringer i kvalitetsstandardens ordlyd,
som ikke har betydning for tilbud og serviceniveau.



Indsatserne ’ambulant afrusning’ og ’misbrugspsykiatrisk vurdering’ er udgået, da
disse ydelser ikke længere er en del af tilbuddet på Rusmiddelcentret i Norddjurs
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Kommune. Ambulant afrusning foregår nu som udgangspunkt ved egen læge, og
misbrugspsykiatriske vurderinger foretages ikke mere, da Rusmiddelcenteret ikke
længere har en psykiater tilknyttet.


Fra den 1. april 2018 kan Rusmiddelcenteret tilbyde en ny screening af borgere med
psykiske udfordringer, som udføres af Rusmiddelcentrets to psykologer. Derfor
fremgår denne indsats nu af kvalitetsstandarden (screening af borgerens psykiske
lidelser), ligesom der også er udarbejdet et indsatskatalog for indsatsen.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2018, at forslaget til
revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling
skal sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslaget til revideret
kvalitetsstandard og indsatskatalog for Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling

17283/18

2 Åben Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet)

22804/18

Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet ser meget positivt på rusmiddelbehandlingen, der tilbydes i Norddjurs Kommune
og vægter inddragelse af pårørende meget højt som støtteperson for den misbrugsramte, der
ønsker at komme ud af et misbrug.
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Forslag til kvalitetsstandard for træning
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs
Kommunes tilbud om træning/genoptræning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens §
140.
Målgruppen er borgere med en eller flere af følgende problemstillinger:


Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækket.



Borgere, der har brug for træning for at fastholde/udvikle deres funktionsevne, så de
igen selv kan klare de daglige opgaver.



Borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har et fagligt begrundet behov for
genoptræning.

De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for træning er, at:


Der tages udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang.



Der er en forventning om en aktiv deltagelse fra borgerne i forhold til de
serviceydelser, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.



Kontaktoplysninger er opdateret.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2018, at kvalitetsstandarden
for træning skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til
den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for træning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Træning

28778/18

Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet bemærker, at kvalitetsstanden for træning i Norddjurs Kommune har fået en mere
brugervenlig tilgang, men mener, at afsnit tre under formål børe udelades, da det er en
forudsætning, som er nævnt i det første afsnit under formål.
Med henvisning til den nye ældrepolitik vægter ældrerådet borgerinddragelse meget højt, men
kan være bekymret for, om borgere kan fravælge træningen uden konsekvenser.
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Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for kørsel.
Borgere kan søge om kørsel, hvis de under særlige omstændigheder ikke selv kan sørge for
transport til almen praktiserende læge, speciallæge, genoptræning mm., eller hvis de har et
fysisk handicap, der bevirker, at de ikke kan benytte offentlig transport.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for kørsel er:


Under afgørelse fremgår det, at borgeren inden ansøgning om kørsel skal have
indhentet relevante oplysninger om eget helbred.



Kontaktoplysninger er opdateret.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2018, at kvalitetsstandarden
for kørsel skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den
8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejdet et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for kørsel.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Kørsel

28748/18
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Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet tager kvalitetsstandarden for kørsel i Norddjurs Kommune til efterretning, men
ønsker, at borgere med få ressourcer også får mulighed for at træne og deltage i sociale
aktiviteter for at forebygge mod ensomhed.
Ligeledes foreslår ældrerådet, at kørsel til kommunens akutpladser indskrives i
kvalitetsstandard for kørsel.
Ældrerådet ønsker desuden en præcisering af, hvad ”relevante oplysninger om eget helbred”
består af i afsnittet om afgørelse.
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Pulje til bedre bemanding på ældreområdet
27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde deltager sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang kl. 10.15 og giver en
introduktion til punktet.
I finansloven 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte en bedre
bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Ønsket med puljen
er, at de ældre vil mærke, at der er lidt mere tid til pleje og omsorg, og at medarbejderne vil
opleve bedre arbejdsvilkår.
Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 4,1 mio. kr. årligt.
Puljemidlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanding i
hjemmeplejen og på plejecentre. Midlerne skal i videst mulig omfang, og under hensyntagen
til medarbejdernes ønsker, anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende
deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.
Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige
redegørelser for anvendelse af midlerne fra kommunerne. Den statslige pulje fordeles mellem
kommunerne efter udligningssystemets demografiske nøgle vedr. ældre. Fra 2022 overgår
miderne til at blive fordelt og udmøntet gennem det generelle bloktilskud.
Kommunerne skal i forbindelse med redegørelsen i 2018 også indsende en redegørelse for den
lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på
ældreområdet.
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Fristen for indsendelse af redegørelserne forventes at blive senest 1. april 2018. Der er lagt op
til, at det vil være muligt at indsende redegørelserne med forbehold for efterfølgende politisk
godkendelse.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til anvendelse af puljemidler, som vil blive
præsenteret på ældrerådets møde. På baggrund af præsentationen kan ældrerådet udarbejde et
høringssvar, som kan indgå i voksen- og plejeudvalgets behandling af anvendelsen af
puljemidlerne på mødet i voksen- og plejeudvalget den 14. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Puljen er afsat i forbindelse med finansloven 2018. Norddjurs Kommunes andel er på
4.104.000 kr. Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 som et direkte tilskud til kommunen.
Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslag om anvendelse af
midler til bedre bemanding på ældreområdet.
Bilag:
1 Åben Brev til kommunerne om midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og 21971/18
på plejecentre
2 Åben Høringsudkast Bekendtgørelse om pulje til Bedre bemanding i 21982/18
hjemmeplejen og på plejecentre
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang deltog på mødet og orienterede om punktet.
Ældrerådet mener, at rehabiliteringsteamet, hjemmeplejen, dagcentrene (demens) og
plejecentrene bør få et løft med henblik på, at eksisterende deltidsansatte medarbejdere i
hjemmeplejen og på plejecentre kan opjusteres i arbejdstid.
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Ældrerådet mener desuden, at emnet demografi kan tilgodeses i et af de kommende år, når der
eventuelt er lavet en analyse af statistikken.
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Nyt tilbud i forhold til ensomhed
29.00.00.A00

14/19063

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Opmærksomheden på ensomhed og konsekvenserne heraf er i stigende grad nævnt i
undersøgelser. Det anbefales eksempelvis, at kommunerne har fokus på ensomhed i
rehabiliteringsindsatser, da ensomhed ofte er årsag til faldende funktionsniveau, dårlig
livskvalitet, øget dødelighed blandt ældre mv. På sundheds- og omsorgsområdet arbejdes der
intensivt med udvikling af den rehabiliterende organisation, og rehabiliteringsteamet har i
nogle situationer inddraget netværksterapeuternes indsats til gavn for borgerne.
Netværksterapeuterne har igennem flere år tilbudt en individuel indsats til ensomme borgere
fra 60 år. Igennem dette arbejde har de erfaret, at en del borgere har komplekse
ensomhedsproblemtikker eller er i risiko for at få det pga. livshændelser, fysisk sygdom,
misbrug, lavt selvværd, angst og depression mv. Det betyder, at disse borgere har brug for et
andet tilbud end det eksisterende for at håndtere ensomhed og øge livskvaliteten.
På baggrund af ovennævnte foreslås det at omlægge indsatsen til ensomme, så der kan
etableres et gruppeforløb, som tager afsæt i metoden Lifestyle Redesign. Konkret går det ud
på, at styrke den ældres mestringsevne i hverdagen gennem et målrettet og tidsafgrænset
gruppeforløb, hvor der arbejdes med temaer som venskab, robusthed/sårbarhed, den
vellykkede aldring, sundhed, vaner og handlemønstre. Derudover vil der være aktiviteter i
form af gåture, spil mv. En undersøgelse af et lignende tilbud har netop vist, at deltagerne fik
øget selvvurderet helbred og overlevelse samt et lavere forbrug af sundhedsydelser.
Det nye tilbud ved netværksterapeuterne kaldes Sporskiftet. Målgruppen er borgere, der er
fyldt 60 år og oplever/er i risiko for komplekse ensomhedsproblematikker. Formålet er, at de
får fornyet livsmod, øget livskvalitet og trivsel, således at de har mulighed for at etablere et
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socialt netværk. Borgerne vil få lavet en trivselsmåling ved start, slut og efter 4 måneder. Her
anvendes det validerede spørgeskema WHO5, som består af i alt 5 spørgsmål om trivsel.
Der er løbende optag i gruppen, som mødes tirsdage og torsdage fra kl. 9.15-11.45.
Sporskiftet starter ud med at foregå i Ørum Aktivcenter.
For at understøtte rekruttering til tilbuddet er der udarbejdet en folder og et lamineret spottekort til frontmedarbejdere. Kortet er opdelt i faktorer, der henholdsvis medfører en middel og
en høj risiko for ensomhed. Spotte-kortet er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2018, at forslaget om at
etablere tilbuddet Sporskiftet skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslag til det nye tilbud i
forhold til ensomhed.
Bilag:
1 Åben Spotte-kort i forhold til ensomhed

29198/18

Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet bakker netværksterapeuterne op omkring deres nye tilbud sporskiftet, som kan
være med til at forebygge ensomhed.
Ældrerådet vil gerne have en status, når projektet er afsluttet.
Ældrerådet opfordrer desuden til, at netværksterapeuterne bruger nogle af de mange frivillige
sociale tilbud, der er i Norddjurs Kommune.
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Udmøntning af renoveringspuljen 2018
18.00.00.A00

17/12176

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der er under kultur- og fritidsudvalget afsat en pulje til renoveringsprojekter ved selvejende
haller og idrætsanlæg samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger. Puljen er
i 2018 på 1,0 mio. kr. Der er indkommet ansøgninger til puljen for 4,150 mio. kr.
I det vedlagte bilag er foreslået en prioritering af indkomne ansøgninger til renoveringspuljen
2018. Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af projekter kan
godkendes.
Prioriteringsarbejdet
Forvaltningen har i lighed med de foregående år nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter
fra forvaltningen og fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen har besigtiget de faciliteter,
hvor det blev vurderet relevant for at kunne prioritere det indsendte projekt. Arbejdsgruppen
har ligeledes foreslået en prioritering af projekterne.
Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 17. august 2015 nedenstående kriterier for
udmøntning af renoveringspuljen.
Kriterier for tildeling:


Nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager



Nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift



Tiltag af energibesparende hensyn



Tiltag af effektiviserende/fleksible årsager



Frivilligt arbejde og eventuelt supplerende fundraising



Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette
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Eventuelt tidligere tilsagn fra puljen

Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.
Tidsplan
Godkendelse af tidsplan for udmøntning KUU

23. oktober 2017

Indkaldelse af projekter

25. oktober – 27. november
2017

Indledende møde i arbejdsgruppe

Ultimo november 2017

Besigtigelsesture

Primo december 2017

Behandling og prioritering af KFU

Januar 2018

Høring af Idrætsråd, Fritidsråd, Handicapråd og

Februar 2018

Ældreråd
Behandling af KFU efter høringssvar

Marts 2018

Behandling af økonomiudvalg og

April 2018

Kommunalbestyrelse
Tilsagn og afslag udsendes

Maj 2018

Udmøntning af renoveringspuljen 2018

Maj – december 2018

Nedenstående projekter er foreslået prioriteret:
Ansøger

Ansøgning - projektbeskrivelse

Ansøgt
beløb

Tilsagn i
i kr. inkl.

kr. inkl. moms
moms
KFUM Spejderne i Udskiftning af låsesystem samt tilhørende 6.476
Auning

nøgler

Rougsøhallen

Renovering varme- og ventilationsstyrings 83.330

6.476
83.330

anlæg
Allingåbro Hallen

Nyt tag på gammel hal

Nørager Boldklub

Renovering

gamle

400.000
vandinstallationer

200.000

v. 64.375

64.375

32.688

32.688

klubhus
Kvik Ramten

Nyt tag på klubhus
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Ny hoveddør

11.749

11.749

Ørum Aktiv Center Tagpap på sydside af hallen

327.250

200.000

Grenaa

120.938

75.000

9.243

9.243

m 8.271

8.271

Udskiftning af belysning ved svømmehal

Idrætscenter
Gjerrild Bønnerup Reparation af løst murværk
IF
Grenaa

Opbygning

af

overdækning

Skyttekreds

pistolbane

Øster Alling IF

Isolering og lyddæmpning af loft

19.200

19.200

Nørre Djurs Hallen

Renovering af halgulv

149.750

149.750*

96.250

96.250

Auning Idræts- og Nyt gulv i multisalen

på
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kulturcenter
DCH Ørsted

Ny elinstallation

29.800

29.800

AC Norddjurs

Renovering af køkken i klubhus

55.850

27.500

Miljø-

og Konsulentbistand

62.500

kulturforvaltning
Miljø-

og Buffer til uforudsete udgifter

60.825

kulturforvaltning
* Tilsagnet om tilskud til renovering af halgulvet er betinget af, at Nr. Djurs Hallen først
prøver, at skaffe midlerne via sagsanlæg, finansieret af retshjælpsforsikring. Såfremt Nr.
Djurs Hallen vinder sagen eller der ikke er en afklaring senest 1. september 2018 tages
tilsagnet op til ny vurdering. Tilsagnet forudsætter ligeledes, at projektet godkendes inden
igangsætning.
Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde den 29. januar 2018 besluttet at sende udmøntning
af renoveringspuljen 2018 til høring i idrætsråd, fritidsråd, handicapråd og ældreråd.
Høringsfristen er fastsat til onsdag den 28. februar 2018. Det er imidlertid aftalt med miljø- og
kulturforvaltningens sekretariat, at høringssvaret kan indsendes senest den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Ved udbetaling af tilskud inden for området afholder den kommunale momsrefusionsordning
en andel af det udbetalte tilskud. Idrætshallerne modtager således samlet set 1,137 mio. kr. i
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tilskud, men kommunens tilskud udgør kun 1 mio. kr. Momsandelens størrelse er afhængig af,
om tilskuddet ydes til idrætsmæssige eller fritidsmæssige forhold, og om det er vurderet som
et drifts- eller anlægsformål. Det er vurderet, at ingen af de prioriterede projekter for 2018 er
anlæg.
De prioriterede projekter skal anvende de gældende offentlige udbudsregler.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget om udmøntning af
renoveringspuljen 2018.
Bilag:
1 Åben Renoveringspuljen 2018 prioriterede projekter.pdf

7338/18

Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Ældrerådet ser positivt på udmøntningen af renoveringspuljen til haller og klubhuse, da disse
tiltag kan komme alle til gode fra vugge til grav.
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Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2018
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD afholdes mandag den 7. maj 2018 på
Hotel Nyborg Strand i Nyborg. Tirsdag den 8. maj 2018 afholdes ældrepolitisk konference
med titlen: " Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Ældrerådet i Norddjurs Kommune har 2 stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde samt program for konferencen er vedlagt som bilag.
Tilmeldingsfrist er den 26. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Deltagelse i repræsentantskabsmøde koster 850 kr. pr. deltager. Pris pr. deltager for ”hele
pakken” (repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og ældrepolitisk konference) er
3.445 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at:
1. det besluttes, hvem der tilmeldes.
2. det besluttes, hvem der er stemmeberettigede.
3. deltagerne udvælger to seminarer hver.
Bilag:
1 Åben Program til ældrepolitisk konference 2018

34124/18

2 Åben Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018

34123/18
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Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Yvonne Karnøe, Benthe Andersen, Birgit Lindgaard og Ingeborg Kyed Pedersen deltager.
Vibeke Binnerup, som var fraværende på mødet, får mulighed for at tilmelde sig.
Ønsker til seminarer sendes til sekretæren på mail.
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Forslag til punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Der er planlagt dialogmøde med voksen- og plejeudvalget tirsdag den 3. april 2018 kl. 15-16 i
rådssalen på rådhuset i Grenaa.
Foreløbige punkter til dagsorden:


Opstart på ældrerådets arbejde



Eventuelt.

Medlemmernes forslag til punkter samt en tilbagemelding på hvem, der kan deltage, ønskes.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Fra ældrerådet deltager Yvonne Karnøe, Ivan Hammer Sørensen, Benthe Andersen, Knud
Sejersen, Hans Erik Nielsen, Birgit Lindgaard og Ruth Ovesen.
Forslag til punkter fra ældrerådet:


Demenshandlingsplan
o Overordnet status på kommunens demenshandlingsplan og demenspolitik



Kørsel til akutpladser



Den politiske dagsorden for udvalget de næste 4 år
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Udfordringen for borgerne ved, at der ved udbringning af medicin fra apotek til eget
hjem, forlanges kontant betaling, ellers bliver medicinen i nogle tilfælde taget med
retur.
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Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
27-02-2018

Introduktion til iPad og First Agenda (RO, BA, YK, IKP, HEN, IHS)

27-02-2018

Dagsordensmøde (IKP, YK)

27-02-2018

Bruger- og pårørenderåd Digterparken (BL)

28-02-2018

DANSKE ÆLDRERÅD – Temadag for nyvalgte i Viborg (BA, HEN, YK,
IKP, BL, KSN)

Det enkelte medlem giver en kort orientering om de møder, som de har deltaget i.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
08-03-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

03-04-2018

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

04-04-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KSN)

04-04-2018

Formands- og næstformandsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD i Viborg (YK,
HEN)

07/08-05-

Repræsentantskabsmøde

2018

ÆLDRERÅD

og

ældrepolitiks

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formanden:
o Henvendelse fra AD-Media.



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o Nyhedsbrev 1, 2018 fra DANSKE ÆLDRERÅD.
o Invitation til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget den 13. august 2018.
o Invitation til dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 14. august 2018
eller den 20. november 2018.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Ældrerådets arbejdsplan
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i 2018.
Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2018

32828/18

Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 12. april 2018.
Forslag til sted og punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 08-03-2018
Der arbejdes på at mødet afholdes på plejecenter Farsøhthus.
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Bilagsoversigt
3.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141

4.

1.

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling (17283/18)

2.

Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet) (22804/18)

Forslag til kvalitetsstandard for træning
1.

5.

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
1.

6.

Kvalitetsstandard - Træning (28778/18)

Kvalitetsstandard - Kørsel (28748/18)

Pulje til bedre bemanding på ældreområdet
1.

Brev til kommunerne om midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på
plejecentre (21971/18)

2.

Høringsudkast Bekendtgørelse om pulje til Bedre bemanding i hjemmeplejen og
på plejecentre (21982/18)

7.

Nyt tilbud i forhold til ensomhed
1.

8.

Udmøntning af renoveringspuljen 2018
1.

9.

14.

Spotte-kort i forhold til ensomhed (29198/18)

Renoveringspuljen 2018 prioriterede projekter.pdf (7338/18)

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2018
1.

Program til ældrepolitisk konference 2018 (34124/18)

2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018 (34123/18)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2018 (32828/18)

27

Ældrerådet

08-03-2018

Underskriftsside

Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)

Yvonne Karnøe (Næstformand)

Benthe Andersen

Birgit Lindgaard

Hans Erik Nielsen

Ivan Hammer Sørensen

Knud Sejersen Nielsen

Ruth Ovesen

Vibeke Binnerup
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