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Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Godkendt.
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Tilsynspolitikker for 2019
29.30.04.K09

18/406

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på den kommunale tilsynspolitik
for tilsyn efter servicelovens § 83 og tilsyn med plejecentre, så der kan ske de nødvendige
tilpasninger i relation til serviceniveau.
Norddjurs Kommunes tilsynspolitikker for hjemmepleje og plejecentre afspejler, dels de
gældende lovgivningsmæssige forpligtelser, og dels det kommunalt besluttede udvidede
tilsyn. Dette sigter mod et helhedstilsyn med fokus på borgerens retssikkerhed og tilfredshed
suppleret med en høj grad af fokus på kvalitetssikring og kvalitet, hvor viden fra tilsynene
bruges til systematisk udvikling.
I tilsynspolitikkerne lægges der bl.a. vægt på:


Borgertilfredshed



Overholdelse af serviceniveau



Udvikling og læring



Kvalitetsmål



Mål for den rehabiliterende indsats



Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser



Patientsikkerhed.



Opfølgning på øvrige instansers tilsyn



Økonomi.

På baggrund af ovenstående vil tilsynsførende fra sundheds- og omsorgsområdets visitationsog hjælpemiddelafdelingen fortsat gennemføre kvalitetssikring på udvalgte indsatser indenfor
både servicelovens § 83, § 151C, § 91 og sundhedslovens § 138.

2

Ældrerådet

23-05-2019

Der vil i løbet af 2019 blive arbejdet videre med en udbygning af tilsynspolitikkerne, så der
for 2020 kan fremlægges en politik, der afspejler et 360 graders perspektiv.
Forvaltningens forslag til tilsynspolitikker for 2019 fremsendes med følgende justeringer:


Politikkerne er gennemskrevet sprogligt,



Politikkerne er udvidet, så de indeholder en opfølgning på øvrige myndigheders tilsyn.

Tilsynspolitikkerne er vedlagt som bilag
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at tilsynspolitikkerne skal
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til tilsynspolitikkerne for 2019.
Bilag:
1 Åben Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019

66483/19

2 Åben Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019

66485/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager tilsynspolitikkerne for 2019 til efterretning.
Ældrerådet drøftede, om der er ressourcer nok til at indfri tilsynspolitikkerne.
Ældrerådet ønsker, at personalet på plejecentrene og i hjemmeplejen bliver gjort bekendt med
tilsynspolitikkerne.
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Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
29.09.15.K09

19/5670

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen
samt på de midlertidige pladser i 2018.
Årsrapporten er en brugertilfredshedsundersøgelse, og indeholder også en sundhedsfaglig
audit.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Hjemmeplejen Allingåbro



Hjemmeplejen Glesborg



Hjemmeplejen Grenaa



Midlertidige pladser, Møllehjemmet, Auning



Midlertidige pladser, Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet konkluderer, at alle enheder i deres helhed fungerer tilfredsstillende.
Årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for kommunale
tilsyn i hjemmeplejen i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018

41870/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen til efterretning.
Ældrerådet bemærker, ud fra de givne besvarelser, at borgerne ikke bliver medinddraget nok
omkring mål og udførelser af støtten, hvilket kan medføre, at borgerne får en dårligere
livskvalitet.
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Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
29.09.15.K09

19/5675

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport over gennemførte plejeboligtilsyn på sundheds- og
omsorgsområdet i 2018.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro



Plejecenter Møllehjemmet, Auning



Plejecenter Glesborg, Glesborg



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa



Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Grenaa



Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet

består

af et uanmeldt

og et anmeldt

tilsyn

samt

en bruger- og

medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Årsrapporten konkluderer, at alle plejecentrene i deres helhed fungerer, men at kerneopgaven
i flere tilfælde er under pres.
Der er høj bruger- og medarbejdertilfredshed, men i flere situationer opleves personalet som
værende under pres.
Beboerne modtager den hjælp, som de har behov for. Medarbejderne fremstår kompetente og
engagerede, selvom det ikke altid har været muligt at efterleve kvalitetsstandarderne.
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Overordnet

er

der

mindre

gennemgående

hængepartier

23-05-2019

i

forhold

til

den

nye

dokumentationsmetode, som blev implementeret i 2018. Dette handler ofte om dokumentation
af det såkaldte ”informerede samtykke”.
Årsrapporten for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018 er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene på sundheds- og
omsorgsområdet. Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for kommunale
tilsyn på plejecentre i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018

41906/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet mener, at det er vigtigt at afholde tilsynsbesøg i disse tider, hvor personalet er så
pressede på tid, for at synliggøre, hvordan det reelt står til ude på plejecentrene.
Ældrerådet mener, at antallet af tilsyn fremadrettet kan begrænses, når økonomien bedres, da
tilsynene er meget ressourcekrævende. Antallet af tilsyn bør justeres efter en individuel
vurdering.
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Årsrapport for magtanvendelse i 2018
27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene.
Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten om
magtanvendelse i 2018 på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for magtanvendelse 2018

65950/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager årsrapport for magtanvendelse 2018 til efterretning.
Ældrerådet ser positivt på, at der arbejdes med magtanvendelse, men det må absolut være
sidste udvej.
Ældrerådet så gerne, at der fremadrettet tilføjes bynavn på de enkelte institutioner i rapporten.
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Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
29.09.15.K09

19/5687

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i
2018 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet, herunder tandplejen og
sundhedsplejen.
Årsrapporten redegør for årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelse og beskriver,
hvordan Norddjurs Kommune arbejder med patientsikkerhed.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten for
utilsigtede hændelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er
fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, ældrerådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for utilsigtede
hændelser og patientsikkerhed i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018

41985/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager til årsrapport utilsigtede hændelser og patientsikkerhed til efterretning.
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Ældrerådet vurderer, at det er et godt arbejdsredskab at bruge, men mangler indsigt i, om
f.eks. antallet af fejlhåndteringer af medicin er faldende eller stigende.
Ældrerådet ønsker, at der laves særlige indsatser for at nedbringe antallet af utilsigtede
hændelser.
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Bevæg dig for livet kl. 10.00
18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang
Høring, KFU/BUU /VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces
omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale
vision ”Bevæg dig for livet”.
Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent
af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68
procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.
For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, hvor
udkastet til en kommuneaftale med Norddjurs Kommune ligger klar til videre politisk
behandling.
Målet med denne kommuneaftale er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune.
Særligt med fokus på at få de inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der
dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.
Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norddjurs
Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et nært samarbejde med
repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund
af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og på baggrund af dialog med råd og
samvirker, politiske målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper
og indsatsområder:
Målgrupper:


Børn og unge
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60+ årige

Indsatsområder:


Sundhed



Rum og rammer for bevægelse



Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norddjurs Kommune generelt
lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse
målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt
foreningsudvikling.
I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner,
hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt
iværksættelse af nye tiltag.
Kommuneaftalen er en 5-årig aftale. Kommuneaftalen er vedlagt som bilag.
Fritidskonsulent Kia Skov Rosenbrock deltager på mødet kl. 10.00 og orienterer om punktet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til kommuneaftalen.
Bilag:
1

Lukket

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet vil gerne støtte op om den målsætning, der er fremlagt, og mener, at det er en god
idé med en oversigtsside over aktiviteter i kommunen.
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Ældrerådet mener, at når man er aktiv sammen med andre, kan det være med til at fremme
sundhed og forebygge ensomhed.
Ældrerådet bemærker, at de borgere, der ønsker at være aktive i form af selvtræning i
kommunalt regi, ikke længere har muligheden pga. besparelserne.
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg den 15. oktober
2018 i Område Auning/Allingåbros bofællesskaber på Banesvinget 18-20 i Auning.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og pårørenderådet på Banesvinget.
Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 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 Auning Allingåbro, 66127/19
Banesvinget 18-20
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager tilsynsrapport for Banesvinget til efterretning.
Ældrerådet bemærker, at det er en fin rapport, men ser, at økonomien ikke er gennemsigtig.
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Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre
27.00.00.A00

19/6377

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med finansloven for 2019 bliver kommunerne tilført 100 mio. kr. årligt i 20192022 til at modvirke ensomhed hos ældre. Midlerne bliver udbetalt som en del af
bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne efter andelen af ældre.
Norddjurs Kommunes andel heraf forventes at være ca. 0,8 mio. kr. årligt.
Forvaltningen har to forslag til udmøntning af midlerne.
Model 1:
Der iværksættes en indsats målrettet de ældre borgere på kommunens plejecentre. Til trods
for, at der er personale og andre beboere i nærheden, er ensomhed en problemstilling for en
del plejecenterbeboere.
Med et reduceret serviceniveau – herunder ophør af klippekortsordningen på plejecentrene –
er der risiko for en stigningen i ensomhed og mistrivsel blandt de svageste ældre.
Ensomhedsmidlerne fordeles efter antallet af pladser på kommunens plejecentre. De anvendes
til at lave aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne tilpasses lokalt efter beboernes ønsker og
behov.
Model 2:
Midlerne anvendes til et projekt, som skal hjælpe til at forebygge ensomhed hos ældre i eget
hjem.
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I samarbejde med de praktiserende læger og civilsamfundsaktører afdækkes, dels
mulighederne for at opspore ensomme ældre, som kommunen ikke allerede er i kontakt med,
og dels hvordan de eksisterende aktivitets- og samværstilbud bedst videreformidles, så de
matcher de ønsker og interesser, som den enkelte ældre har.
På baggrund af erfaringerne udarbejdes ultimo 2020 et forslag til, hvordan midlerne kan
anvendes i de efterfølgende år.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at indstille model 1 og
sende forslagene til høring i ældrerådet. Høringsfristen er fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommunes forventes at modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne
bliver tilført gennem bloktilskuddet.
Udmøntningen

af

midlerne

for

2019

sker

i

forbindelse

med

den

kommende

midtvejsregulering for 2019. KL forventer, at der vil komme en tilsvarende udvidelse af
servicerammen.
Det vil være muligt at tilrettelægge indsatserne, så de først opstartes i januar 2020, hvorved
midlerne for 2019 kan anvendes til finansiering af det forventede merforbrug på voksen- og
plejeudvalgets område i 2019.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til forslagene til anvendelse af
midlerne til modvirkning af ensomhed hos ældre.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet tager punktet til efterretning.
Ældrerådet mener, at der er et stort behov både ved målgruppen i model 1 og model 2, men
har svært ved at pege på den ene model frem for den anden.
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Ældrerådet har svært ved at tage stilling til, hvordan midlerne skal fordeles, da de ikke bliver
øremærket til området i 2019.
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Høring af kollektiv trafikplan kl. 11.00
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Midttrafik og kommunerne på Djursland har sammen udarbejdet et principforslag til en ny
kollektiv trafikplan for områdets samlede kollektive trafik. Målet er at binde Djursland bedre
sammen ved at omlægge busbetjeningen så den tilpasses letbanen samt styrke forbindelserne
til hhv. Randers og Aarhus.
Trafikplanforslaget, i samarbejde mellem Middtrafik, Region Midtjylland, Syddjurs og
Norddjurs kommuner, indeholder nyt hovednet med letbanen og direkte busser mellem
trafikknudepunkterne på Djursland.
Projektleder Rene Meyer fra miljø- og kulturforvaltningen deltager i mødet kl. 11.00 og
fortæller om trafikplanforslaget.
Pressemeddelelse samt trafikplanforslag er vedlagt som bilag.
Høringsfristen er fastsat til den 7. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til trafikplanforslaget.
Bilag:
1 Åben Pressemeddelelse/orienteringsbrev om trafikplan

71309/19

2 Åben Forslag til kollektiv trafikplan

71345/19
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Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet mener, at det er vigtigt med god og letforståelig information omkring de
muligheder der er for transport. Herunder brug af flexbusser, uddannelsesbusser mv.
Ældrerådet påpeger, at det er vigtigt, at der er nem adgang til Sygehuset i Randers, da det er
her de ambulante undersøgelser og indlæggelser for borgere i Norddjurs Kommune ofte
foretages.
Ældrerådet mener, at det bør være let tilgængeligt at købe billet – også med kontanter.
Flexbus og flextaxi bør have navne, der ikke minder så meget om hinanden, da det er to meget
forskellige tilbud. Flexbus kunne evt. hedde bestillingsbus.
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23-05-2019

Høring af kravspecifikation på genbrugshjælpemidler (SKI 50.98)
88.00.00.Ø54

18/12895

Lukket sag
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12.

23-05-2019

Stop-op-dag 2019
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet besluttede på sit sidste møde, at der skal afholdes en stop-op-dag den 6. juni 2019
kl. 9.00-15.00.
Det blev besluttet, at stop-op-dagen skal afholdes på Kystvejens Hotel i lighed med sidste år.
På sidste møde blev følgende emner taget op:


Opfølgning på sidste års stop-op-dag



Høringsfrister
o For ældrerådet i sager fra miljø- og teknik og kultur- og fritidsudvalget
o For beboer- og pårørenderåd



Kvalitetsstandarder til efterretning
o Lovlighed



Ældrerådets årsberetning



Samarbejdsrelationer



Eventuelle input fra andre kommuner



Frivillige i fremtiden



Visioner for ældrerådet.

På dette møde ønskes en videre drøftelse af emner.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 5.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af stop-op-dag.
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Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Punktet blev drøftet.
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Ældrerådet

13.

23-05-2019

Drøftelse af afholdelse ældredag 2019
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres,
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre
menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.
Temaet for ældredagen i 2019 er endnu ikke offentliggjort.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af, om der skal afholdes en ældredag i 2019 og
medlemmerne kan komme med forslag til ældredagen. Såfremt ældrerådet beslutter, at der
skal afholdes en ældredag, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer, som står for
planlægning af dagen.
Økonomiske konsekvenser
I ældrerådets budget er der afsat 10.000 kr. til afholdelse af ældredag.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Ældrerådet ønsker at afholde en ældredag tirsdag den 1. oktober 2019.
I udvalget sidder Vibeke og Birgit.
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14.

23-05-2019

Møder siden sidst
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
26-04-2019

Møde med formænd for ældreråd i Randers, Syddjurs og Favrskov (IKP)

30-04-2019

Repræsentantskabsmøde

og

ældrepolitisk

konference

i

DANSKE

ÆLDRERÅD (IKP, YK, BA, IHS, BL)
07-05-2019

Interview om velfærdsteknologi (IKP, BA)

13-05-2019

Faglige Seniorer afholder borgermøde om ældrepolitik i Pavillonen (BA,
BL, IKP)

14-05-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS)

14-05-2019

Dagsordensmøde (IKP, YK)

14-05-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Violskrænten (BA)

16-05-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

20-05-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Digterparken (BL)

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 23-05-2019
Godkendt.
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15.

23-05-2019

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
03-06-2019

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

12-06-2019

Fælles opfølgningsmøde ml. formandskabet fra ældrerådet og handicaprådet
samt miljø- og kulturforvaltningen (IKP, VB)

20-06-2019

Arrangement på Violskrænten (BA)

26-06-2019

Møde mellem voksen- og plejeudvalget og bruger- og pårørenderådene på
sundheds- og omsorgsområdet

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Godkendt.
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16.

23-05-2019

Orientering
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:
o Henvendelse fra handicaprådet vedr. fællesmøde med pårørendekonsulent fra
Syddjurs Kommune
o Henvendelse om selvtræning



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o Mail fra RENO DJURS – Sig noget om affald. Materiale er vedlagt som bilag.
o Dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget. Der aftales et møde i 2020 efter
ønske og behov. Ældrerådet er velkommen til at indsende spørgsmål, som kan
behandles hos kultur- og fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Følgebrev - SIG NOGET om affald

74185/19

2 Åben Proces for Affaldsplanen

74186/19

Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Godkendt.
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17.

23-05-2019

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 Arbejdsplan til mødet den 23. maj 2019
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Godkendt.
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18.

23-05-2019

Næste møde
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 20. juni 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.
Beslutning i Ældrerådet den 23-05-2019
Punktet blev drøftet.
Afbud fra Ivan Hammer Sørensen til næste møde.

28

Ældrerådet

23-05-2019

Bilagsoversigt
2.

3.

Tilsynspolitikker for 2019
1.

Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019 (66483/19)

2.

Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019 (66485/19)

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
1.

4.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
1.

5.

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 (41985/19)

Lukket punkt - Bevæg dig for livet kl. 10.00
1.

8.

Årsrapport for magtanvendelse 2018 (65950/19)

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
1.

7.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018 (41906/19)

Årsrapport for magtanvendelse i 2018
1.

6.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018 (41870/19)

(Lukket bilag)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning Allingåbro, Banesvinget
18-20 (66127/19)

10.

16.

Høring af kollektiv trafikplan kl. 11.00
1.

Pressemeddelelse/orienteringsbrev om trafikplan (71309/19)

2.

Forslag til kollektiv trafikplan (71345/19)

Orientering
1.

Følgebrev - SIG NOGET om affald (74185/19)

2.

Proces for Affaldsplanen (74186/19)
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17.

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Arbejdsplan til mødet den 23. maj 2019 (75368/19)
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