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1.

14-06-2018

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Godkendt.
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2.

14-06-2018

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en drejebog for
udarbejdelsen af en pårørendepolitik i Norddjurs Kommune. Drejebogen er vedlagt som bilag.
I maj 2018 har der været afholdt to velbesøgte offentlige temamøder om det gode
pårørendesamarbejde. Her har fire oplægsholdere givet forskellige personlige og faglige
betragtninger på de muligheder og udfordringer, der kan ligger i samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere. På møderne har de fremmødte på baggrund af oplægget givet
deres input til indholdet i en pårørendepolitik.
Styregruppen for pårørendepolitikken har samlet materialet fra den indledende proces og
udarbejdet et notat, der beskriver et forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner i en
pårørendepolitik. Notatet er vedlagt som bilag.
Notatet danner grundlag for hvilke temaer, der skal belyses yderligere i anden fase af
udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Her vil der bl.a. blive lavet fokusgruppeinterview med
udvalgte grupper af borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.
Den videre proces munder ud i, at der i november afholdes et heldagsseminar hvor indholdet i
pårørendepolitikken skal formuleres. På heldagsseminaret deltager borgmesteren, voksen- og
plejeudvalgets

medlemmer,

repræsentanter

fra

de

øvrige

politiske

partier

i

kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra ældrerådet og handicaprådet samt leder- og
medarbejderrepræsentanter.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at notatet med forslag til
målgrupper, kerneværdier og hovedemner skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til målgrupper,
kerneværdier og hovedemner i pårørendepolitikken.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

2 Åben Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken

87242/18

Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådet mener, at det er et positivt initiativ og kan anbefale de opstillede punkter til de
forskellige målgrupper og forslag til fremtidige hovedemner til en politik.
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3.

14-06-2018

Evaluering af stop-op-dag
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet afholdte stop-op-dag tirsdag den 12. juni 2018.
På mødet ønskes en opsamlende drøftelse, samt en evaluering af dagen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådet mener, at det var en rigtig god dag med en konstruktiv god dialog om ældrerådets
arbejde.
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4.

14-06-2018

Drøftelse af samarbejde med AD-MEDIA
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 12. april 2018, deltog en konsulent fra AD-MEDIA, og gav en
orientering om et muligt samarbejde om udarbejdelse af en ny ældrevejviser.
På ældrerådets møde den 17. maj blev et eventuelt samarbejde drøftet. Det blev besluttet at
udsætte punktet til drøftelse på møde den 16. juni 2018.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af, om der i samarbejde med AD-MEDIA skal
udarbejdes en ny ældrevejviser. Såfremt ældrerådet ønsker at udarbejde en ny ældrevejviser,
skal der nedsættes et udvalg bestående af 3 personer.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådet beslutter at arbejde videre med udarbejdelsen af en ældrevejviser.
Vibeke Binnerup, Ivan Hammer Sørensen og Ingeborg Kyed Pedersen sidder i
arbejdsgruppen for ældrevejviseren.
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5.

14-06-2018

Introduktion til kvalitetsstandarder kl. 10.30-11.00
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde deltager aftaleholder for visitation og hjælpemidler Jeanette Rokbøl, og
giver en introduktion til kvalitetsstandarder mv.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Aftaleholder Jeanette Rokbøl orienterede om arbejdet med kvalitetsstandarder.
Jeanette Rokbøl gav desuden en mundtlig tilbagemelding på ældrerådets høringssvar til
kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse, som blev udarbejdet
på ældrerådets møde den 17. maj 2018. Tilbagemeldingen vil efter møde blive sendt til
ældrerådets medlemmer.
Jeanette Rokbøl svarede herudover på spørgsmål fra ældrerådet og samtidig tilbød hun at
deltage på ældrerådets møder efter forespørgsel.
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6.

14-06-2018

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
demens.
Forslag til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog er vedlagt som bilag.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for demens er:


Konkrete sagsbehandlingstider er flyttet til indsatskatalog



Kontaktinformationer er opdateret.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for demens er:


Aflastning/afløsning – oplysninger om dagtilbud er flyttet til afsnittet om dagtilbud



Dagtilbud - det vejledende tidsforbrug ændres fra 2 dage til op til 2 dage om ugen
(præcisering af gældende praksis)



Dagtilbud - åbningstider for dagtilbud er opdateret



Dagtilbud/træning - det er tilføjet, at der kan forekomme aflysninger grundet
sygdom/ferie (præcisering af gældende praksis)



Åben rådgivning - kontaktoplysninger og træffetid for demenskoordinatorer er tilføjet.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at forslag til
kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslag til ny
kvalitetsstandard og nyt indsatskatalog for demens.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

87266/18

2 Åben Indsatskatalog for demens

87267/18

Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådet tager kvalitetsstandarden for demens til efterretning.
Ældrerådet kan anbefale indsatskataloget, men mener ikke, at det vejledende tidsforbrug til
dagtilbud skal ændres fra ”2 dage” til ”op til 2 dage” om ugen, idet tilbuddet så ikke er ens
for alle.
Ældrerådet mener desuden ikke, at det er på sin plads, at der forekommer aflysninger grundet
sygdom/ferie, når man tænker på målgruppen for tilbuddet.
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7.

14-06-2018

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
27.03.00.G01

18/8768

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ny kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA) efter Servicelovens §§ 95 og 96.
Forslaget til den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.
Ændringer
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til nuværende kvalitetsstandard er:


Kvalitetsstandarden er blevet uddybet og opdateret i forhold til gældende lovgivning.



Målgruppen for både §§ 95 og 96 er præciseret.



Beskrivelse af arbejdsleder- og arbejdsgiverfunktionen er uddybet.



Beskrivelsen under aktiviteter er delt op i paragraffer – for præciseringens skyld.



Det er nyt, at virksomheder og foreninger skal godkendes af Socialtilsynet.



Det er ligeledes nyt, at afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp skal varsles
i mindst 14 uger, jf. Servicelovens § 3 a.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at forslaget til
kvalitetsstandard for BPA skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet. Høringsfristen
er fastsat til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til kvalitetsstandard
for Borgerstyret Personlig Assistance.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

87254/18

Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådet tager kvalitetsstanden for Borgerstyret Personlig Assistance til efterretning.
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8.

14-06-2018

Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
22-05-2018

Møde med Madservice Kronjylland (IKP, BL, VB, HEN, YK)

28-05-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Digterparken (BL, HEN)

31-05-2018

Møde med Ældre Sagens koordinationsudvalg (IKP, YK)

07-06-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

12-06-2018

Stop-op-dag i ældrerådet

13-06-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Digterparken (BL, HEN)

13-06-2018

Møde med 3F og Visitationen (YK, HEN, BA)

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 14-06-2018
Godkendt.
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9.

14-06-2018

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
14-06-2018

Åbent hus hos Madservice Kronjylland

18-06-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BL)

18-06-2018

Dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget (YK, IKP, BL, HEN, IHS)

18-06-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Glesborg Plejecenter (IKP, RO)

19-06-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Fuglsanggården (HEN)

23-08-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

24-08-2018

Møde i regionsældrerådet (IKP, YK)

03-09-2018

Fællesmøde i Regionsældrerådet for hele ældrerådet

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Godkendt.
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10.

14-06-2018

Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o 11 opmærksomhedspunkter sendt på mail til medlemmerne.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ældrerådets udvalg for ældredagen præsenterede muligheden for at flytte ældredagen, grundet
andre arrangementer i kommunen den 1. oktober. Ældrerådet tilsluttede sig forslaget.
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11.

14-06-2018

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.
Voksen- og plejeudvalget behandler i forbindelse med sit møde den 26. juni 2018 forslag til at
begrænse udgifterne i 2019. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den videre
proces. Det kan dog være hensigtsmæssigt, hvis ældrerådet reserverer tid til at holde et
ekstraordinært møde inden sommerferien, såfremt det viser sig, at der bliver sendt
budgetmateriale til høring.
Det foreslås, at der med henblik på eventuel udarbejdelse af et høringssvar reserveres tid til
ekstraordinært møde i ældrerådet tirsdag den 3. juli 2018 kl. 10.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at:
1. arbejdsplanen godkendes.
2. ældrerådet beslutter at reservere tid til et ekstraordinært møde den 3. juli 2018 kl.
10.00.
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Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2018

99425/18

Beslutning i Ældrerådet den 14-06-2018
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Ældrerådet foreslår, at mødet flyttes til den 4. juli 2018, hvis muligt.
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12.

14-06-2018

Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 16. august 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 14-06-2018
Punktet blev drøftet.
Forslag om at Jeanette Rokbøl deltager og orientere om udskrivning fra sygehus.
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Bilagsoversigt
2.

6.

7.

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

2.

Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken (87242/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
1.

Kvalitetsstandard for demens (87266/18)

2.

Indsatskatalog for demens (87267/18)

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
1.

11.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (87254/18)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2018 (99425/18)
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