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1.

22-11-2018

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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Værdighedspolitik 2018-2021
27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det blev i 2016 et lovkrav, at de enkelte kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik for
ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde kommunens overordnede pejlemærker og
principper for en værdig ældrepleje.
Der er et krav, at kommunalbestyrelsen vedtager en ny værdighedspolitik inden for det første
år af en ny valgperiode og værdighedspolitikken skal således være godkendt inden udgang af
2018.
Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive følge emner:
1) Livskvalitet
2) Selvstændighed
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende.
Punkt 6 er først tilføjet som et krav fra 2018 og frem.
Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune skal ses i relation til, at den
nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i 2016. Derudover vedtog kommunalbestyrelsen i
2017 en ny ældrepolitik for Norddjurs Kommune, som gennem en omfattende
inddragelsesproces har sat rammen og visionerne for kommunens ældrepleje.
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Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune tager derfor afsæt i den
eksisterende værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende. Forslaget er
vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at forslag til en
revideret værdighedspolitik skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 19. november 2018. Der er lavet aftale om, at ældrerådet kan
indsende høringssvar senest den 22. november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en ny
værdighedspolitik for Norddjurs Kommune.
Bilag:
1 Åben Forslag til værdighedspolitik 2018-2021

176612/18

Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Ældrerådet mener, at det er fint, at samarbejdet med de pårørende bliver nedskrevet. Dog
mener ældrerådet, at ordene ”nære familiemedlemmer” bør udskiftes med nære pårørende, da
det kan dække alle, idet at mange borgere i dag har andre end familie som nære pårørende.
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Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune
00.01.00.A00

18/15295

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst
én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk
hjælp.
Priskravene vil blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 27. november 2018.
Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte
kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.
I kvalitetskravene for 2019 er kravene til påbegyndelse af leverancer blevet præciseret, så de
stemmer overens med de gældende kvalitetsstandarder. Kvalitetskravene er først gældende
fra den 1. januar 2019.
Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale
leverandør.
Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kontrakt til godkendelse af leverandører
under fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at kvalitetskravene til
leverandører af personlig og praktisk hjælp skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 19. november 2018. Der er lavet aftale om, at
ældrerådet kan indsende høringssvar senest den 22. november 2018.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til kvalitetskravene for 2019 til
leverandører af hjemmehjælp.
Bilag:
1 Åben Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019

165001/18

2 Åben Krav til leverandører af hjemmehjælp 2019

164999/18

3 Åben Fritvalgsblanket

165710/18

Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Ældrerådet tager kvalitetskravene til efterretning. Dog bemærker ældrerådet, at der i kravene
står 60 minutter ved nødkald. Ældrerådet forventer, at responstiden for nødkald er det samme
som ved kommunal leverandør af personlig pleje.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Grenaa
29.18.00.K09

18/15612

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. juni 2018 gennemført et planlagt risikobaseret tilsyn
i hjemmesygeplejen Grenaa.
Det risikobaserede tilsyn træder i stedet for det tidligere embedslægetilsyn. Derfor er formålet
med

tilsynet

at

vurdere

de

sundhedsfaglige

ydelser

–

herunder

journalføring,

medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for Patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget har udløst en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Det er styrelsens vurdering, at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op
på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at tilsynsrapporten
skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 19.
november 2018. Der er lavet aftale om, at ældrerådet kan indsende høringssvar senest den 22.
november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten vedrørende
hjemmesygeplejen Grenaa.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Hjemmesygeplejen Grenaa

167127/18

Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Ældrerådet bemærker, at tilsynsrapporten giver udtryk for, at hjemmeplejen i Grenaa er et
velfungerende sted. Dog ønsker ældrerådet, at der rettes op på problemer omkring
medicinhåndtering, så patientsikkerheden er i højsæde.
Ældrerådet tager tilsynsrapporten fra styrelsen for patientsikkerhed til efterretning.
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Udmøntning af budget 2019-2022 kl. 10.30
00.30.00.Ø00

18/14515

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre besparelse på
voksen- og plejeudvalgets område på 17,55 mio. kr. i 2019, 31,75 mio. kr. i 2020, 32,15 mio.
kr. i 2021 og 31,65 mio. kr. i 2022.
I budgetaftalen er der indarbejdet besparelser på i alt 22,55 mio. kr. i 2019, 43,45 mio. kr. i
2020, 41,25 mio. kr. i 2021 og 40,75 mio. kr. i 2022. Samtidig er der afsat et rammebeløb til
tilbagekøb/reduktion af besparelser på i alt 5,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020 og 9,1
mio. kr. i efterfølgende år.
Det fremgår også af budgetaftalen, at ”aftalepartierne er enige om, at forslagene til
besparelser endeligt prioriteres af voksen- og plejeudvalget, idet der især lægges vægt på at
reducere besparelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene”.
På denne baggrund skal voksen- og plejeudvalget tage stilling til hvilke af de indarbejdede
besparelser, der skal reduceres.
En oversigt over de besparelser, der er beskrevet i budgetaftalen, fremgår af den følgende
tabel:
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Nr.
S701
S702
S703
S704
S705
S706
S707
S708
S709
S710
S711
S712
S713
S714
S715
S716
S717
S718
S719
S720
S721

22-11-2018

Forslag
Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes
Lukning af åbne cafetilbud
Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning
reduceres
Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes
Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med
ca. 10 pct.
Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver
tredje uge
Klippekortsordning ophører helt
Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

2019
-0,900
-0,700

2020
-0,900
-3,300

2021
-0,900
-3,300

2022
-0,900
-3,300

-2,600

-4,100

-4,100

-4,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-3,000

-6,000

-6,000

-6,000

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,800

-3,500

-3,500

-3,500

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.
Effektivisering af drift
Justering af mængdeændringsmodel
Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og
cirkulæreprogram
Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde
Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges
Ferieordning for beboere i botilbud reduceres
Ledsagerordning - §81 ophører
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med
ca. 10 pct.
Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud
reduceres med ca. 10 pct.
Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum
Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og
psykiatriområdet
Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og
omsorgsområdet

-1,400
-1,000
-0,800

-2,800
-1,000
-4,900

-2,800
-1,000
-1,500

-2,800
-1,000
-0,600

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

-0,450
-0,100
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-2,100

-4,300

-4,300

-4,300

-1,200

-1,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

-22,550

-43,450

-41,250

-40,750

Til brug for voksen- og plejeudvalgets stillingtagen til hvilke besparelsesforslag, der skal
reduceres, har forvaltningen har udarbejdet konkrete beskrivelser af, hvordan de enkelte
forslag kan udmøntes. Forslagene er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede følgende på sit møde den 30. oktober 2018:
Voksen- og plejeudvalget foreslår, at der som udgangspunktet foretages tilbagekøb på driften
på 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Dermed kan besparelsen på
voksen- og plejeudvalgets område reduceres med følgende beløb:
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Forslag

2019

2020

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

0,900

0,900

S702

Lukning af åbne cafetilbud

0,500

2,300

S703

Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres

0,700

1,000

S704

Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes

S705

Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

S706

Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge

S707

Klippekortsordning ophører helt

S708

Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

1,500

2,500

S709

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.

0,500

1,000

S710

Effektivisering af drift

S711

Justering af mængdeændringsmodel

S712

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram

S713

Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde

S714

Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges

S715

Ferieordning for beboere i botilbud reduceres

S716

Ledsagerordning - §81 ophører

0,100

0,100

S717

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.

S718

Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca.

0,800

1,300

5,000

9,100

10 pct.
S719

Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum

S720

Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet

S721

Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet
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På baggrund af ovenstående foreslås det således, at gennemføres følgende besparelser:
Nr.

Forslag

2019

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

S702

Lukning af åbne cafetilbud

S703

Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning
reduceres

S704

Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes

S705

Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med
ca. 10 pct.

S706

Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver
tredje uge

2020

2021

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,200

-1,000

-1,000

-1,000

-1,900

-3,100

-3,100

-3,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-3,000

-6,000

-6,000

-6,000

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

S707

Klippekortsordning ophører helt

S708

Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

S709

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.

-0,900

-1,800

-1,800

-1,800

S710

Effektivisering af drift

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

S711

Justering af mængdeændringsmodel

-0,800

-4,900

-1,500

-0,600

S712

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

cirkulæreprogram
S713

Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde

-0,450

-0,450

-0,450

-0,450

S714

Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges

-0,100

-0,300

-0,300

-0,300

S715

Ferieordning for beboere i botilbud reduceres

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

S716

Ledsagerordning - §81 ophører

0,000

0,000

0,000

0,000

S717

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-1,300

-3,000

-3,000

-3,000

-1,200

-1,600

ca. 10 pct.
S718

Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i
botilbud reduceres med ca. 10 pct.

S719

Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum

S720

Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og
psykiatriområdet

S721

Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og
omsorgsområdet

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

-17,550

-34,350

-32,150

-31,650

Voksen- og plejeudvalget lægger vægt på, at det med de tilbagekøbte beløb bliver muligt at
besvare nødkald straks, og at det derefter aftales med borgerne, hvor hurtigt, der er behov for,
at personalet når frem. Derudover lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at aflastning i
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eget hjem tilbageføres fra det midlertidige serviceniveau på ”op til 2 timer ugentlig” til igen at
blive på ”op til 4 timer ugentlig”.
Voksen- og plejeudvalget foreslår desuden, at der i 2020 afsættes 0,3 mio. kr. til optimering af
sygeplejeklinikker og 0,5 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr for at muliggøre
gennemførelsen af besparelserne på hjemmesygeplejen. De resterende 1,8 mio. kr. i 2020
afsættes som en buffer.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at forslag til reduktion
i de indarbejdede besparelser på voksen- og plejeudvalgets område skal sendes til høring i
ældrerådet, handicaprådet, frivilligrådet og MED-udvalg. Høringsfristen er fastsat til den 19.
november 2018. Der er lavet aftale om, at ældrerådet kan indsende høringssvar senest den 22.
november 2018.
Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang deltager under punktet.
Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstilling.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til reduktion i de
indarbejdede besparelser på voksen- og plejeudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Beskrivelser af spareforslag

187433/18

Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Selv efter de fremsendte tilbagekøb er ældrerådet stadig frustrerede over at skulle tage stilling
til så vidtgående besparelser, når sundheds- og omsorgsområdet de sidste mange år har
overholdt sit budget. Ældrerådet føler stadig, at alle de gode tiltag, som er foretaget over de
sidste par år, er skruet tilbage. Det går i sidste ende ud over de svage ældre, når man fokuserer
på behandling i stedet for på forebyggelse.
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Ældrerådet mener, at det er kritisabelt, at tilbagekøbene overhovedet ikke tager hensyn til de
svageste ældre. Åbne aktivitetstilbud og åbne cafetilbud omhandler borgere, der har andre
muligheder, mens personlig hjælp i dagvagt og klippekortsordningen omhandler svage
borgere, som ikke har andre muligheder.
Derfor foreslår ældrerådet, at voksen- og plejeudvalget omprioriterer tilbagekøbene, så de i
højere grad tilgodeser de svageste ældre.
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Ældrerådets mødeplan for 2019
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 godkendt den politiske
mødekalender for 2019. Efterfølgende har de enkelte fagudvalg godkendt fagudvalgenes
mødedatoer for 2019.
På baggrund af den politiske mødekalender for 2019, har forvaltningen udarbejdet et forslag
til mødekalender for ældrerådet. Der foreslås følgende mødedatoer i 2019, og at mødetiden
fastsættes til kl. 9.00-12.00.


Torsdag den 17. januar 2019



Torsdag den 21. februar 2019



Torsdag den 21. marts 2019



Torsdag den 25. april 2019



Torsdag den 23. maj 2019



Torsdag den 13. juni 2019



Torsdag den 22. august 2019



Torsdag den 12. september 2019



Torsdag den 24. oktober 2019



Torsdag den 21. november 2019



Torsdag den 12. december 2019.

En mødekalender for 2019 er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over
møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, de stående udvalg samt forslag til placering
af ældrerådets møder.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådets mødeplan for 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2019 inkl. ældrerådet
Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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Ældrerådet

7.

22-11-2018

Status på samarbejde med Ældre Sagen
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets stop-op-dag den 12. juni 2018 besluttede ældrerådet, at der på ældrerådets
møde i november 2018 skulle gøres status på samarbejde med Ældre Sagen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at status på samarbejde med Ældre Sagen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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8.

22-11-2018

Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
23-10-2018

Valg til bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

27-10-2018

Valg til bruger- og pårørenderådet på Glesborg Plejecenter

28-10-2018

Valg til bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

08-11-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

12-11-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

12-11-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

15-11-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KSN)

15-11-2018

DANSKE ÆLDRERÅD - Ældrepolitisk konference i Vingsted
(IKP, BA, YK, KSN, HEN)

19-11-2018

Møde i bruger- og pårørenderådet på Digterparken (HEN)

21-11-2018

Frivilligdag (IKP, YK)

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 22-11-2018
Godkendt.

17

Ældrerådet

9.

22-11-2018

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
27-11-2018

Uddeling af handicapprisen i Norddjurs Kommune (IKP, YK)

18-12-2018

Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget

10-01-2019

Temadag om Ældres livskvalitet (IKP)

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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Ældrerådet

10.

22-11-2018

Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:
o Henvendelse vedrørende annonce om demenstilbud.
o Juleafslutning.



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o 10 opmærksomhedspunkter sendt på mail til medlemmerne den 8. oktober
2018
o 18 opmærksomhedssager sendt på mail til medlemmerne den 6. november
2018.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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11.

22-11-2018

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.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2018

202885/18

Beslutning i Ældrerådet den 22-11-2018
Godkendt.
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Ældrerådet

12.

22-11-2018

Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 6. december 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 22-11-2018
Punktet blev drøftet.
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Ældrerådet

22-11-2018

Bilagsoversigt
2.

Værdighedspolitik 2018-2021
1.

3.

4.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune
1.

Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019 (165001/18)

2.

Krav til leverandører af hjemmehjælp 2019 (164999/18)

3.

Fritvalgsblanket (165710/18)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Grenaa
1.

5.

Beskrivelser af spareforslag (187433/18)

Ældrerådets mødeplan for 2019
1.

11.

Tilsynsrapport - Hjemmesygeplejen Grenaa (167127/18)

Udmøntning af budget 2019-2022 kl. 10.30
1.

6.

Forslag til værdighedspolitik 2018-2021 (176612/18)

Politisk mødekalender 2019 inkl. ældrerådet (200046/18)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2018 (202885/18)
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