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Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
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Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at ”der i 2018
igangsættes en proces, som leder frem til en model, der kan medvirke til at styrke og fremme
dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere i de enkelte
botilbud og derigennem aktivt understøtter arbejdet med at skabe en god, meningsfyldt og
udviklende hverdag for beboerne”.
Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at ”der i 2018 igangsættes en proces med
udarbejdelsen af en pårørendepolitik”.
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en tidsplan og drejebog
for udarbejdelsen af en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune. En pårørendepolitik, der
skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage til at understøtte, at
brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget liv.
Processen har været inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
I hver fase er der sket en bred inddragelse af såvel brugere og pårørende som kommunale
medarbejdere og ledere. Der har desuden været nedsat en bredt sammensat styregruppe med
repræsentanter

fra

ældrerådet,

handicaprådet,

plejecentre,

handicapinstitutioner

og

forvaltningen, som har fungeret gennem hele processen.
Fase 1 blev skudt i gang med to offentlige møder, hvor interesserede borgere, politikere og
medarbejdere bød ind med deres holdninger og ønsker til et godt pårørendesamarbejde. På
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baggrund af den indledende proces udarbejdede styregruppen et forslag til målgrupper,
kerneværdier og hovedemner, som blev godkendt af voksen- og plejeudvalget den 26. juni
2018.
Efterfølgende skete der yderligere inddragelse og indsamling af viden, idet der blev
gennemført interview med borgere, pårørende og medarbejdere tilknyttet de forskellige dele
af socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Det

samlede

materiale

dannede

grundlaget

for

en

temadag,

hvor

politikere,

medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra handicaprådet og ældrerådet formulerede
hovedindholdet i pårørendepolitikken.
På baggrund af temadagen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en pårørendepolitik for
Norddjurs Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelse af den endelige version af
pårørendepolitikken vil ske justeringer i layout og billedmateriale.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2019, at forslag til en
pårørendepolitik for Norddjurs Kommune skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 21. januar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en
pårørendepolitik for Norddjurs Kommune.
Bilag:
1 Åben Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg hos Område Ørum,
Nøddebo den 26. november 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2019, at tilsynsrapporten
vedrørende område Ørum, Nøddebo skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og
bruger- og pårørenderådet på Nøddebo. Høringsfristen er fastsat til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
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Evaluering af dialogmøde med miljø- og teknikudvalget
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet deltog i dialogmøde med miljø- og teknikudvalget tirsdag den 18. december 2018
kl. 13.45-14.25.
Fra ældrerådet deltog Ingeborg Kyed Pedersen, Yvonne Karnøe, Benthe Andersen, Birgit
Lindgaard, Hans Erik Nielsen og Ivan Hammer Sørensen.
Der var følgende dagsorden til mødet:
1. Den kollektive trafik
2. Flexbusser og flextaxa – oplysning om forskellene til borgere
3. Udendørsbelægning ved Farsøhthus
4. Trafiksikkerhed ved Violskrænten
5. Fremadrettet samarbejde.
Referatet fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet evaluerer mødet med miljø- og teknikudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. dec. 2018
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Orientering om udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2019
00.30.00.Ø00

18/14515

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang give en aktuel status på
udmøntningen af de vedtagne besparelser.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. december 2018 en indstilling fra
voksen- og plejeudvalget om, at besparelserne på udvalgets område skal gennemføres på
følgende måde:
Nr.

Forslag

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

S702

Lukning af åbne cafetilbud

-0,350

-1,400

-1,400

-1,400

-1,900

-3,100

-3,100

-3,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-2,650

-5,400

-5,400

-5,400

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

S703
S704
S705
S706
S707
S708

2019

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.

2020

2021

2022

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

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

S712

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og
cirkulæreprogram
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Nr.

Forslag

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

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-1,300

-3,000

-3,000

-3,000

0,000

0,000

-1,200

-1,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

S717
S718
S719
S720
S721

Aktivitets-

2019

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 sundhedsog omsorgsområdet

2020

2021

2022

-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 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 indstiller 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.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
7
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Orientering om kammeradvokatens udtalelse om betaling for ophold på akutpladser
29.24.00.P00

18/20593

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget fik på sit møde den 8. januar 2019 nedenstående orientering om
betaling for ophold på akutpladser. På ældrerådets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs
Fuglsang deltage, og give ældrerådet en orientering.
Den 5. december 2018 meddelte kammeradvokaten, at det er kammeradvokatens vurdering, at
kommunerne ikke har lovhjemmel til at opkræve betaling for de kommunale akutpladser.
Begrundelsen er, at disse pladser er en del af det samlede tilbud om hjemmesygepleje. Ifølge
sundhedslovens § 138, skal hjemmesygepleje leveres vederlagsfrit.
Norddjurs Kommune har 24 midlertidige pladser i Grenaa fordelt på 19 midlertidige pladser i
Plejecenter Digterparken, samt 5 midlertidige demenspladser på Plejecenter Fuglsanggården.
Derudover er der 8 døgngenoptræningspladser i Auning.
Tidligere blev de 24 midlertidige pladser i Grenaa omtalt som akutpladser, selvom pladserne
er blevet benyttet til forskellige formål.
For at skabe klarhed, har sundheds- og omsorgsområdet revideret arbejdsgangsbeskrivelserne
for de midlertidige pladser, og herunder uddybet beskrivelserne af målgrupperne for de
forskellige tilbud om ophold på midlertidig plads.
De 24 midlertidige pladser i Grenaa anvendes til følgende forskellige formål:
a. Aflastning af pårørende
b. Rehabiliteringsforløb
c. Pleje og behandling af døende borgere – ingen tidsbegrænsning
d. Akutindsats – op til 3 døgn
8
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På det foreliggende materiale vurderes det, at kammeradvokatens vurdering er rettet mod
kategorierne c. og d.
Målgruppen for tilbud om en akutindsats i Norddjurs Kommune er:
1. Borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom, som ikke kræver
hospitalsindlæggelse og hvor det samtidigt vurderes, at borgeren har et uopsætteligt
behov for en pleje/sygepleje, der ikke kan ydes i eget hjem.
2. Borgere med ustabile og komplekse problemstillinger, hvor der er behov for tæt
samarbejde med en behandlingsansvarlig læge og hvor det samtidigt vurderes, at
borgeren har et behov for en pleje/sygepleje, der ikke kan ydes i eget hjem.
En akutindsats tilbydes i op til 3 døgn. Hvis borgeren vurderes at have behov for forlængelse
af det midlertidige ophold på grund af f.eks. et væsentligt funktionstab, visiteres borgeren til
et rehabiliteringsforløb.
Norddjurs Kommune har hidtil opkrævet betaling for mad og vask af linned, når borgere blev
indlagt på en af kommunens midlertidige pladser. Dette har været gældende uanset formålet
med, at borgeren har fået tilbudt ophold på en midlertidig plads. Det kan oplyses, at
døgntaksten i 2018 er 142 kr.
På baggrund af kammeradvokatens udmelding valgte Sundheds- og Omsorgsområdet i
Norddjurs kommune – den 5. december 2018 - at stoppe med at opkræve betaling fra de
borgere, der benytter akutpladser i Norddjurs Kommune:
-

fordi de er snarligt døende eller

-

fordi de har behov for at benytte vores aktuelle akuttilbud.

Siden har Sundheds- og ældreministeriet i et brev den 18. december 2018 meddelt
kommunerne, at de nødvendige regelændringer forventes at være på plads i starten af 2019.
Indtil da, er det anbefalingen og henstillingen fra ministeriet, at kommunerne ikke opkræver
egenbetaling for kost, linned og tøjvask mv. for borgere, der opholder sig på en kommunal
akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Brevet er vedlagt som bilag.
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I forlængelse heraf har KL den 20. december 2018 sendt et brev til alle kommuner, hvor de
anbefaler kommunerne, at de pr. 18. december 2018 undlader, at opkræve egenbetaling for
kost linned, tøjvask o.lign mens borger er på en kommunal akutplads.
Egenbetalingen for kommunale akutpladser i Norddjurs Kommune er ophørt. Der opkræves
fortsat

brugerbetaling

for

øvrige

borgerforløb

på

midlertidige

pladser,

inklusiv

døgngenoptræning i Auning.
Økonomiske konsekvenser
I 2018 har der frem til den 19. december 2018 været indlagt 250 borgere på Plejecenter
Digterparken. Heraf har 118 borgere fået tilbudt et midlertidigt ophold på grund af enten et
behov for kommunens akutindsats (104) eller fordi borgeren er snarligt døende og ikke ønsker
at dø hjemme eller på hospice (14).
Varigheden af disse 2 former for midlertidige ophold har i gennemsnitligt været ca. 12 dage
pr. borgerforløb.
Brugerbetalingen for 2018 er indtil nu ca. 300.000 kr. Ca. 55% af ovenstående beløb svarende til ca. 165.000 kr. - er indbetalt i forbindelse med ophold på akutplads, hvor der fra
5. december 2018 ikke opkræves brugerbetaling.
I forhold til 2019, så er det forventningen, at antallet af døende borger, der ønsker at benytte
et midlertidigt tilbud i den sidste del af deres liv, er uændret.
I forhold til akutindsats er forventningen en væsentlig reduktion i antal dage de enkelte
borgerforløb er registreret med denne indsats. Dette vil med stor sandsynlighed blive delvist
opvejet af de praktiserende lægers øgede opmærksomhed på kommunens kompetencer
indenfor det akutte område.
De økonomiske konsekvenser af et stop for brugerbetaling er svære at anslå, før der kommer
en klar udmelding om omfanget af ophør med brugerbetaling.
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Tallene for Plejecenter Fuglsanggården og Træningscenter Auning (frem til samling af
døgngenoptræningspladserne i Auning) er ikke kendte, men vurderes at være marginale i
relation til den nuværende opgørelse. Dette vil dog få væsentlig betydning, hvis ophør af
brugerbetaling udvides til at omfatte flere former for midlertidige ophold.
Indstilling
Formanden indstiller, at orientering om brugerbetaling ved ophold på akutpladser tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Brev fra KL - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

225661/18

2 Åben Bilag til brev fra KL - Brev fra SUM om stop for egenbetaling på 225662/18
kommunale akutpladser til KL
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Vejledning til afholdelse af ældredagen
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen omkring ældredagen har udarbejdet en vejledning til afholdelse af
ældredagen.
Vejledningen er vedlagt som bilag.
Vejledningen er tænkt som en hjælp til fremtidige arbejdsgrupper, der skal arbejde med
ældredagen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at vejledningen drøftes.
Bilag:
1 Åben Vejledning til afholdelse af ældredagen
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Møder siden sidst
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
18-12-2018

Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget

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.
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Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
14-01-2018

Budgetlovsmøde i Pavillonen (IKP, YK)

21-01-2019

Møde i Regionsældrerådet (IKP, YK)

23-01-2019

Temaaften om besøgsvenner

28-01-2019

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

11-02-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

20-02-2019

Møde i 3F seniorklub (IKP, BA)

05-03-2019

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

21-03-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS)

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Orientering
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o DANSKE ÆLDRERÅD, nyhedsbrev 8, 2018 sendt på mail til medlemmerne
den 18. december 2018.
o 10 opmærksomhedssager sendt på mail til medlemmerne den 18. december
2018.
o Oversigt over 60+ beboere på bosteder mv. i Norddjurs Kommune. Bilag
udleveres på mødet.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Ældrerådets arbejdsplan
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for ældrerådet i 2019.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2019

6375/19
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Næste møde
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 21. februar 2019.
Forslag til sted og punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
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Bilagsoversigt
2.

Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

3.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
1.

4.

Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune (226113/18)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo (209153/18)

Evaluering af dialogmøde med miljø- og teknikudvalget
1.

Referat fra dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. dec. 2018
(2882/19)

6.

Orientering om kammeradvokatens udtalelse om betaling for ophold på akutpladser
1.

Brev fra KL - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser (225661/18)

2.

Bilag til brev fra KL - Brev fra SUM om stop for egenbetaling på kommunale
akutpladser til KL (225662/18)

7.

Vejledning til afholdelse af ældredagen
1.

11.

Vejledning til afholdelse af ældredagen (5710/19)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2019 (6375/19)
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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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