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1.

22-08-2019

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Godkendt.
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22-08-2019

Orientering om samskabelsesprojekt kl. 9.00-9.30
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
I Norddjurs Kommune arbejdes der for tiden med et projekt, der hedder samskabelse.
Projektet går ud på at udbrede kendskabet til selvbetjeningsløsninger på nettet. Det kunne
f.eks. være skift af læge, bestille pas, få et rejsekort, nem-ID osv. I første omgang er
målgruppen for projektet ældre borgere.
På ældrerådets møde vil projektdeltager Nis Hollesen deltage og give en orientering om
projektet. Projektgruppen vil derudover gerne høre ældrerådets mening og have råd i forhold
til et kommende arrangementet med målgruppen.
Læs mere i den vedhæftede henvendelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at
1. orienteringen tages til efterretning.
2. ældrerådet kommer med feedback til projektgruppen.
Bilag:
1 Åben Henvendelse til ældrerådet vedr. Projekt Samskabelse

118423/19

Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Nis Hollesen og Lisa Mogensen deltog på ældrerådets møde og orienterede om projektet
samskabelse.
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Ældrerådet

tog

orienteringen

til

efterretning

22-08-2019

og

anbefaler,

at

kendskabet

til

selvbetjeningsmuligheder udbredes blandt borgerne.
Ældrerådet kom med en række konkrete forslag til projektet, herunder en række foreninger,
der eventuelt kan kontaktes.
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3.

22-08-2019

Forslag til revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
29.09.00.A00

16/5738

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog den 24. april 2019 en ny lov, der forpligter alle kommuner til at tilbyde et
forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere, der bor alene, når de fylder 70 år. Det
forebyggende hjemmebesøg skal vejlede den ældre om aktiviteter og støttemuligheder uden
for hjemmet, der kan skabe bedre trivsel. Derudover skal besøgene opspore ensomme ældre.
Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2019.
Ud over de enlige ældre på 70 år skal kommunerne fortsat tilbyde alle 75-årige og alle 80årige et forebyggende hjemmebesøg samt årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år.
Kommunerne skal også fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år, hvis
den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social og psykisk trivsel eller nedsat fysisk
funktionsevne. Norddjurs Kommune har, i forhold til sidst nævnte målgruppe, valgt at
fokusere på enker/enkemænd.
Konsekvenser
I 2019 er der i Norddjurs Kommune 155 borgere, som er fyldt 70 år og bor alene. Det
skønnes, at mellem 15-20 % af de borgere, der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i
Norddjurs Kommune, takker ja til tilbuddet. Med den nye lovændring vil det betyde, at ca. 30
ekstra borgere forventes at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.
De forebyggende hjemmebesøg i Norddjurs Kommune leveres af kommunens to forebyggede
medarbejdere, som er ansat på henholdsvis 35 og 27 timer/ugentligt. Grundet Norddjurs
Kommunes økonomiske udfordringer i 2018 og 2019 er der stadig borgere på 75 år og 80 år,
som endnu ikke har modtaget brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Ligesom
Norddjurs Kommune endnu ikke er opstartet med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til
den udsatte gruppe af borgere over 65 år, som vurderes at være i risiko for nedsat social eller
4

Ældrerådet

22-08-2019

psykisk trivsel eller nedsat fysisk funktionsevne. Det vurderes derfor, at det ikke med den
nuværende normering er muligt at tilbyde den nye målgruppe et forebyggende hjemmebesøg
umiddelbart efter, at de er fyldt 70 år. Der arbejdes systematisk med at indhente alle
besøgene.
Målgruppen i kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er blevet tilrettet den nye
lovgivning. Ændringerne i kvalitetsstandarden er markeret med rød skrift.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 25. juni 2019, at den reviderede
kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg skal sendes til høring i ældrerådet.
Høringsfristen er fastsat til den 26. august 2019.
På voksen- og plejeudvalgets møde blev det desuden oplyst, at sundheds- og omsorgsområdet
næsten har indhentet efterslæbet på forebyggende hjemmebesøg.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at merudgiften forbundet med udvidelsen af målgruppen for forbyggende
hjemmebesøg bliver finansieret via regeringens lov- og cirkulæreprogram.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder er høringssvar til den reviderede
kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

95005/19

Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Ældrerådet tager kvalitetsstandarden til efterretning og mener, at det er en god ny målgruppe,
der er kommet med i kvalitetsstandarden.
Ældrerådet forventer, at kommunen lever op til kvalitetsstandarden, og at efterslæbet er
uacceptabelt og skal indhentes hurtigst muligt.
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Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
27.03.00.G01

18/15414

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter.
De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende kvalitetsstandard er:


Bagatelgrænsen for dækning af nødvendige merudgifter er justeret i henhold til 2019prisniveau



Beskrivelsen af klage- og ankemuligheder er ændret således, at der henvises til
Norddjurs Kommunes klagevejledning



Norddjurs Kommunes hovedadresse, telefonnummer og e-mail er angivet under
’kontaktinformationer’



Der er foretaget enkelte sproglige justeringer uden betydning for serviceniveauet.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 25. juni 2019, at forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 26. august 2019.
Ændringer er markeret med rød skrift. Forslaget er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslaget til revideret
kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Taget til efterretning.
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5.
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Punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Der er planlagt dialogmøde med voksen- og plejeudvalget mandag den 16. september 2019 kl.
15.00-15.45 i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa.
På ældrerådets stop-op-dag den 6. juni 2019 blev følgende punkter foreslået:


B&P inddragelse



Prioritering plejecentre



Kompetencer på plejecentrene.

Tilkendegivelse om deltagelse samt medlemmernes yderligere forslag til punkter ønskes.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Ældrerådet foreslår følgende punkter til dialogmødet:


Budget 2020



Tidligere inddragelse af ældrerådet i budgetprocessen



Udvalgets visioner de næste par år



Fremtidens boformer for ældre, herunder seniorboliger



Placering af aflastningspladser



Inddragelse fra bruger- og pårørenderådene
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Tilværelsen for de svært demente.

Fra ældrerådet deltager:


Benthe Andersen, Yvonne Karnøe, Hans Erik Nielsen, Ivan Hammer Sørensen, Knud
Sejersen, Vibeke Binnerup, Birgit Lindgaard og Inge Rasmussen.
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Budgetopfølgning for ældrerådet 2. kvartal 2019
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 21. februar 2019 blev ældrerådets budget for 2019 godkendt.
Det er tidligere besluttet at lave kvartalsvise budgetopfølgninger.
Nedenfor ses opfølgning fra 2. kvartal 2019.
Ældrerådet

Budget

Forbrug

Forventet

pr. 2.

yderligere

kvartal

forbrug

Afvigelse

2019
Kørsel

30.000

10.734

6.000

5.899

101

Repræsentantskab og konference

26.000

17.225

8.775

Ældredagen

10.000

Eksterne møder, temadage mv.

11.000

1.700

5.000

4.300

Egne møder, fortæring

3.000

370

1.500

1.130

Abonnementer, kontorartikler m.v.

2.000

819

1.181

Repræsentation

1.000

332

668

Stop-op-dag

5.000

3.880

94.000

40.959

Kontingent

DANSKE

11.266

8.000

ÆLDRERÅD
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Taget til efterretning.
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7.

22-08-2019

Ældredagen
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde vil arbejdsgruppen omkring ældredagen give en orientering.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 10.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af ældredagen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Taget til efterretning.
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8.

22-08-2019

Temadag DANSKE ÆLDRERÅD
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
DANSKE ÆLDRERÅD afholder temadag med titlen: Kommunernes sundhedsfaglige
opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem.
Temadagen afholdes onsdag den 9. oktober 2019 i Tinghallen, Tingvej 7 i Viborg.
Program er vedlagt som bilag.
På mødet ønskes en drøftelse af, om der er nogle medlemmer, som ønsker at deltage.
Økonomiske konsekvenser
Temadagen koster 900 kr. pr. deltager.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Program til temadag

116496/19

Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Fra ældrerådet deltager:


Ingeborg Kyed Pedersen



Yvonne Karnøe



Benthe Andersen



Inge Rasmussen



Vibeke Binnerup



Knud Sejersen
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Birgit Lindgaard.
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9.

22-08-2019

Møder siden sidst
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
20.06.2019

Arrangement på Violskrænten (BA)

26.06.2019

Møde mellem voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på
sundheds- og omsorgsområdet (IR, IHS, HEN, KS)

15.08.2019

Møde i beboer- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS)

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 22-08-2019
Godkendt.
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10.

22-08-2019

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
22.08.2019

Møde i beboer- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

26.08.2019

Møde i regionsældrerådet (IKP)

28.08.2019

Temamøde i Danske Seniorer om kollektiv trafik

28.08.2019

Møde i styregruppen vedr. psykiatripolitik (IKP)

03.09.2019

Møde i beboer- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

06.09.2019

Workshop vedrørende velfærdsteknologi (YK)

09.09.2019

Møde i bruger- og pårørenderådet i Glesborg (IKP)

16.09.2019

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

16.09.2019

Formandsmøde i ældreråd Øst (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs)
(IKP)

23.09.2019

Formand- og næstformandsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD (IKP)
Program er vedlagt som bilag.

24.09.2019

Formand- og næstformandsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD (YK)

29.09.2019

Valg til beboer- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS, VB)

01.10.2019

Ældredagen

09.10.2019

Temadag i DANSKE ÆLDRERÅD i Viborg.
Program er vedlagt som bilag.

23.10.2019

Møde i styregruppen vedr. psykiatripolitik (IKP)

23.10.2019

Valg til beboer- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

27.10.2019

Valg til beboer- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS, YK)

29.10.2019

Dialogmøde med handicaprådet og miljø- og teknikudvalget.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Invitation til formands- og næstformandsmøde

99497/19

2 Åben Temadag - Kommunernes sundhedsfaglige opgaver

99473/19

Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Godkendt.
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11.

22-08-2019

Orientering
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:
o Temadrøftelse: Demensområdet.



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Punktet blev drøftet og taget til efterretning.
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22-08-2019

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

119739/19

Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Godkendt.
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Næste møde
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 12. september 2019. Mødet afholdes på
Plejecenter Farsøhthus.
Forslag til punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Punktet blev drøftet.
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22-08-2019

Kommunikation
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet har på sin stop-op-dag den 6. juni 2019 besluttet, at der ved slutningen af hvert
ældrerådsmøde skal drøftes, om der er emner, der egner sig til videre kommunikation.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-08-2019
Punktet blev drøftet.
Når, der kommer noget mere konkret om samskabelsesprojektet, lægges det på ældrerådets
facebookside.
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Bilagsoversigt
2.

Orientering om samskabelsesprojekt kl. 9.00-9.30
1.

3.

Forslag til revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
1.

4.

12.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter (95018/19)

Temadag DANSKE ÆLDRERÅD
1.

10.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (95005/19)

Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
1.

8.

Henvendelse til ældrerådet vedr. Projekt Samskabelse (118423/19)

Program til temadag (116496/19)

Kommende møder og arrangementer
1.

Invitation til formands- og næstformandsmøde (99497/19)

2.

Temadag - Kommunernes sundhedsfaglige opgaver (99473/19)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2019 (119739/19)

22

Ældrerådet

22-08-2019

Underskriftsside

Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)

Yvonne Karnøe (Næstformand)

Benthe Andersen

Birgit Lindgaard

Hans Erik Nielsen

Ivan Hammer Sørensen

Knud Sejersen Nielsen

Vibeke Binnerup

Inge Rasmussen

23

