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1.

25-04-2019

Besøg på plejecenter Digterparken kl. 9.00
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet aflægger besøg hos plejecenter Digterparken i Grenaa fra kl. 9.00, hvor
aftaleholder Lene Ballegaard vil give en rundvisning og orientering om stedet.
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2.

25-04-2019

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
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3.

25-04-2019

Orientering om udtrædelse af ældrerådet
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådsmedlem Ruth Ovesen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af ældrerådet med
øjeblikkelig virkning.
I stedet indtræder stedfortræder Inge Rasmussen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

3

Ældrerådet

4.

25-04-2019

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/10060

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune skal i løbet af 2019 og 2020 udarbejde en ny demenspolitik.
Et forslag til en drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune er vedlagt som bilag.
Processen er inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2019, at forslaget skal sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 29. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet:
1. udarbejder høringssvar til drejebog og tidsplan for udarbejdelse af en ny demenspolitik
i Norddjurs Kommune.
2. udpeger én repræsentant, som skal sidde med i styregruppen.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik
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5.

25-04-2019

Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.G00

19/3237

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs kommune har ikke på nuværende tidspunkt en selvstændig psykiatripolitik. Hidtil
har psykiatriområdet været omfattet af Norddjurs Kommunens handicappolitik.
Psykiatri, er dels et område, der i øjeblikket har stor politisk bevågenhed, og dels er en
styrkelse af psykiatrien en integreret del af Sundhedsaftalen, ligesom området har optaget en
stor del af dagsordenen i KKR og DASSOS. Yderligere er psykiske lidelser noget, der dagligt
berører mange borgere enten direkte eller indirekte.
Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog og tidsplan for arbejdet med
Norddjurs Kommunes psykiatripolitik. Forslaget til drejebog og tidsplan er vedlagt som bilag.
Med en psykiatripolitik ønsker Norddjurs Kommune at lægge en klar strategi for, hvordan den
kommunale og tværgående indsats for borgere med psykiske lidelser skal indrettes, så
borgerne opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse, som det er muligt - herunder
inkluderes i samfundet på lige fod med andre borgere.
Formålet med en psykiatripolitik er, at borgere med psykiske lidelser skal udfordres og støttes
til at anvende egne ressourcer samt at borgere med psykiske lidelser, deres pårørende og
Norddjurs Kommune skal arbejde sammen om at realisere et aktivt liv for den enkelte borger.
Processen med udarbejdelse af psykiatripolitikken inddeles i tre faser:
1) Afgrænsning af politikkens hovedemner og værdier
2) Dataindsamling med udgangspunkt i politikkens hovedemner og værdier
3) Formulering af politikkens indhold.
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I hver fase lægges der vægt på at sikre en bred inddragelse af borgere, pårørende samt
kommunale medarbejdere og ledere.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2019, at udkast til drejebog og
tidsplan for en psykiatripolitik i Norddjurs Kommune skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 29. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder høringssvar til udkastet til drejebog og tidsplan
for en psykiatripolitik i Norddjurs Kommune.
Bilag:
1 Åben Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
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6.

25-04-2019

Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det blev i 2016 et lovkrav, at kommunerne skal udarbejde værdighedspolitikker for
ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper
for en værdig ældrepleje i den enkelte kommuner.
Norddjurs

Kommunes

værdighedspolitik

for

2018-2021

blev

godkendt

på

kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018.
I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikkerne også skal
behandle emnet ensomhed.
Værdighedspolitikken skal dermed som minimum beskrive følgende emner:
1. Livskvalitet
2. Selvstændighed
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Ensomhed.
Da den nuværende værdighedspolitik er godkendt for nylig er der udelukkende udarbejdet et
forslag til et supplerende afsnit vedrørende ældres ensomhed.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2019, at forslaget til supplerende
afsnit om ensomhed skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er
fastsat til den 29. april 2019.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder høringssvar til forslag til supplerende afsnit om
ældres ensomhed i Norddjurs Kommunes værdighedspolitik.
Bilag:
1 Åben Revideret værdighedspolitik 2018-2021
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7.

25-04-2019

Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
27.15.00.P00

19/5971

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget igangsatte i efteråret 2017 en proces i forhold til at styrke og
fremme dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere i botilbud og på
plejecentre. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en proces med udarbejdelse af en
pårørendepolitik.
Pårørendepolitikken, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 19. februar
2019, udstikker den overordnede ramme og retning for samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere i Norddjurs Kommune.
Pårørendepolitikken bygger på kommunens overordnede vision om, at alle borgere i
kommunen skal have mulighed for at leve et godt liv med størst mulig selvbestemmelse.
Pårørendesamarbejdet skal understøtte, at borgeren så vidt muligt træffer selvstændige
beslutninger om eget liv og hverdag, og med størst mulig involvering af borgeren selv.
Med udgangspunkt i pårørendepolitikken skal rammerne for dialogen mellem beboere,
pårørende og medarbejdere på botilbud og plejecentre fastlægges nærmere. Herunder i hvilket
omfang og i hvilken form beboer- og pårørenderåd skal være ét af de fremtidige
dialogredskaber.
På både sundheds- og omsorgsområdets og socialområdet er der i dag bruger- og
pårørenderåd på alle plejecentre og botilbud. Flere steder i kombination med husråd og
etageråd. Der er udarbejdet en oversigt over bruger- og pårørenderåd og beskrivelse af andre
tiltag, der er iværksat for at styrke beboer- og pårørendeinddragelsen. Dette er beskrevet for
henholdsvis socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet og er vedlagt som bilag.
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I forhold til dialog og medindflydelse for brugere og pårørende er der mulighed for
fremadrettet at anvende forskellige typer af råd og mødeformer, der kan kombineres og
sammensættes afhængig af beboernes funktionsniveau og evne til at varetage egne interesser.
Beboer- og pårørenderåd
Fungerer, som de nuværende bruger- og pårørenderåd med en sammensætning af både
beboere og pårørende, medarbejdere og ledelse samt i forbindelse med plejecentre med en
repræsentant fra ældrerådet.
Beboerråd
I beboerrådet drøfter beboere, medarbejdere og ledelse på det enkelte plejecenter/botilbud
emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af tilbuddet uden pårørendes
deltagelse.
Beboermøder
På beboermøder (hus-/etagemøder) deltager kun beboerne fra den enkelte boenhed / leve- og
bomiljø og en medarbejder eller leder. Beboermøder afholdes i dag på flere plejecentre og
botilbud som supplement til bruger- og pårørenderådene. På beboermøder drøftes mere
konkrete og nære emner i forhold til tilrettelæggelsen af beboernes hverdag. Det kan f.eks.
være madplaner, aktiviteter, udflugter mv. På disse møder har beboerne også mulighed for at
indstille punkter til dagsordenen i bruger- og pårørenderådene.
Pårørenderåd
I

pårørenderådet

drøfter

pårørende,

medarbejdere

og

ledelse

på

det

enkelte

plejecenter/botilbud emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af
tilbuddet uden beboernes deltagelse.
Orienterings- og dialogmøder
For alle beboere og pårørende på det enkelte plejecenter/botilbud, hvor ledelsen på stedet
inviterer. På orienterings- og dialogmøderne drøftes emner af generel relevans for beboernes
dagligdag og udvikling af tilbuddet.
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De forskellige muligheder for at kombinere og sammensætte råd og mødeformer på de enkelte
institutionstyper fremgår af nedenstående tabel.
Socialområdet

Sundheds- og
omsorgsområdet

Beboer-

Døgntilbud

Døgntilbud

Psykiatri-

m/nattevagt

u/nattevagt

tilbud

Plejecentre

og

pårørenderåd
Beboerråd
Husmøder/etagemøder
Pårørenderåd
Orienterings-

og

dialogmøder
I tabellen er socialområdet opdelt i tre kategorier, da der er stor forskel på beboergrupperne alt
efter hvilket tilbud, der er tale om. Derfor kan en overvejelse gå på, om der på socialområdet
skal være forskellige sammensætninger af råd og møder for at tilgodese beboernes forskellige
funktionsniveauer og evne til at varetage egene interesser.
På socialområdet indgår følgende institutioner i de tre kategorier i tabellen:
Botilbud u/nattevagt


Botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro



Botilbuddene på Banesvinget 18+20 i Auning



Botilbuddet Ålunden i Grenaa



Kornvænget og Åparken i Ørum

Botilbud m/nattevagt


Ørsted Bo- og aktivitetscenter, Kærvang og Skovvang



Ørum Bo- og aktivitetscenter



Botilbuddet Skovstjernen i Grenaa
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Psykiatri


Botilbuddene på GL. Rimsøvej og Valmuevej i Glesborg



Dolmer Have i Grenaa.

Voksen- og plejeudvalget fastlagde på sit møde den 2. april 2019, følgende rammer for
beboer- og pårørendeinddragelse:
Socialområdet

Sundheds- og
omsorgsområdet

Beboer-

Døgntilbud

Døgntilbud

Psykiatri-

m/nattevagt

u/nattevagt

tilbud

og

Plejecentre
X

pårørenderåd
Beboerråd

X

X

X

Husmøder/etagemøder

X

X

X

X

Pårørenderåd

X

X

X

X

X

X

Orienterings-

og

dialogmøder
Udvalget foreslår derudover, at der er mulighed for husmøder/etagemøder de steder, hvor det
giver mening. Voksen og plejeudvalget sender forslaget til rammer for beboer- og
pårørendeinddragelse til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene.
Høringsfristen fastsættes til den 27. maj 2019.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at det for udvalget især er vigtigt at høre brugernes
mening.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder høringssvar til forslaget til rammer for beboerog pårørendeinddragelse.
12
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Bilag:
1 Åben Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet

50292/19

2 Åben Bruger- og pårørenderåd på socialområdet

52015/19
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8.

25-04-2019

Pavillonen som Regionalt Spillested
20.00.00.A00

18/4549

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Miljø- og kulturforvaltningen i Norddjurs Kommune har fremsendt nedenstående tekst til
høring i fritidsrådet, Kulturelt Samvirke, ældrerådet og handicaprådet.
På kultur- og fritidsrådets møde mandag den 25. marts blev det besluttet at lave et tillæg til
Kunst- og kulturpolitikken 2017-2020, idet man ønsker at give politisk opbakning til
Pavillonens ønske om at blive et regionalt spillested. Dette ses naturligvis som en positiv
udvikling for kulturområdet.
Vedlagt er punktet og teksten, som ønskes tilføjet i politikken.
Tillægget sendes til jeres høring i 2 uger fra i dag onsdag den 27.3.2019 til og med onsdag
den 10.04.2019, såfremt jeres råd skulle ønske at afgive et høringssvar.
Da ældrerådet ikke har nået at behandle sagen på ordinært møde, er der udarbejdet
høringssvar af formandskabet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Punkt - Regionalt Spillested

50270/19
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2 Åben Høringssvar fra formandskabet - Høring om Pavillonen som regionalt 54000/19
spillested
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9.

25-04-2019

Udmøntning af besparelser i kvalitetsstandarder kl. 11.00
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde deltager souschef på sundheds- og omsorgsområdet Anne Ahrensbach
samt den nye aftaleholder for visitations- og hjælpemiddelafdelingen Karina Kreutzfeldt og
giver en orientering om udmøntning af besparelser i de kvalitetsstandarder, som ældrerådet
har haft til orientering den seneste tid.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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25-04-2019

Forslag til kvalitetsstandard for demens
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
og indsatskataloget for demens. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveau, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens er vedlagt som bilag. Ændringerne i
kvalitetsstandarden og indsatskataloget er markeret med rød.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for demens er:
 Der er ingen væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden.
De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog demens er:
 Afløsning/aflastning: Indsatskataloget afspejler, at serviceniveauet er opgraderet til
igen af kunne udløse op til 4 timer afløsning i hjemmet om ugen.
 Dagtilbud: Målgruppen er ændret fra ’borgere, der aktivt kan indgå i fysiske gøremål
og sociale relationer’ til ’borgere, der aktivt kan indgå i vedligeholdelsestræning:
kognitivt, fysisk eller socialt. Det vejledende tidsforbrug er ændret fra som
udgangspunkt op til 2 dage om ugen til ’som udgangspunkt 1 dag om ugen, ved
særlige behov dog maks 2 dage om ugen. Dagtilbuddet Oasen er tilføjet under
tilbuddenes placering.
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 2. april 2019 kvalitetsstandard for
demens.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
17
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandard for demens tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

51467/19

2 Åben Indsatskatalog for demens

51468/19
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25-04-2019

Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for hjælpemidler. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget 2019-2022
forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden udelukkendes
sendes til politisk godkendelse.
Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler er vedlagt som bilag. Ændringerne i
kvalitetsstandarden er markeret med rødt.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for hjælpemidler er:


Afgørelse: Under afsnittet er det tilføjet, at ved henvendelse i kvikservice vil borgeren
ofte have mulighed for at få udleveret hjælpemidlet samme dag, såfremt borgeren er
berettiget til ydelsen.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 2. april 2019 kvalitetsstandard for
hjælpemidler.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandard for hjælpemidler tages til
efterretning.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for hjælpemidler

51470/19
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12.

25-04-2019

Forslag til indsatskataloger for åbne aktiviteter og cafétilbud
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser og tilbagekøb for budget 2019 – 2022 for
åbne aktiviteter og café tilbud. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor indsatskatalogerne
udelukkende sendes til
politisk godkendelse.
Åbne aktiviteter og åbne cafétilbud er kan-ydelser efter Servicelovens § 79.
”§ 79 Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for
hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene”
I Norddjurs Kommune er målgruppen for de åbne aktiviteter og cafétilbud folkepensionister,
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.
Den 27. november 2018 besluttede voksen- og plejeudvalget at tilbagekøbe en del af de
oprindeligt planlagte besparelser, således at besparelsen på de to områder er:
Besparelse besluttet 27. november 2018
År

2019

2020 og overslagsår

Åbne aktiviteter

200.000

200.000

Åbne cafétilbud

350.000

1.400.000
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Budgetterne for de to åbne tilbud er således:
Budget
År

2019

2020 og overslagsår

Åbne aktiviteter

700.000

700.000

Åbne cafétilbud

3.047.0000

1.997.000

Sundheds- og omsorgsområdet har analyseret mulighederne for at udmønte besparelserne med
fokus på, at flest mulige borgere fortsat kan benytte henholdsvis åbne aktivitetstilbud og åbne
cafétilbud. Samtidigt er det tilstræbt at sikre, at disse tilbud har en kvalitet, der reelt kan gøre
en forskel for de borgere, der benytter sig af tilbuddene.
Forslag til fremtidigt tilbud om åbne aktiviteter
Åbne aktiviteter tilbydes 3 steder i kommunen – på hverdage. Det drejer sig om:


Træningscenter Auning,



Træningscenter Posthaven og på



Plejecenter Violskrænten/Grønnegården.

Understøttelse af de frivilliges engagement på Træningscenter Posthaven indgår således
fortsat i udmøntningen.
Som tidligere, kan der fortsat forekomme brugerbetaling til fx busture, materialer og
fællesspisning.
Der vil den 24. december være åbent ét af de tre steder.
Forslag til fremtidigt tilbud om åbne cafétilbud
De åbne cafétilbud tilbydes de samme steder som hidtil – på hverdage. Det drejer sig om:


Træningscenter Posthaven



Træningscenter Auning



Plejecenter Farsøhthus



Plejecenter Digterparken



Plejecenter Violskrænten/Grønnegården



Plejecenter Fuglsanggården.
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Tilbuddet består af muligheden for at købe et hovedmåltid svarende til stedets menuplan.


På de to træningscentre kan der købes mad uden forudgående bestilling, samt når
frivillige arrangerer ”Fællesspisning” om søndagen.



På de 4 plejecentrene er det muligt at købe mad, når denne er bestilt én hverdag før.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 2. april 2019 ”Indsatsbeskrivelse for
åbne aktiviteter” og ”Indsatsbeskrivelse for åbne cafétilbud”.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Besparelsen er udmøntet.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om ”Indsatsbeskrivelse for åbne aktiviteter” og
”Indsatsbeskrivelse for åbne cafétilbud” tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Indsatskatalog for åbne aktiviteter

51473/19

2 Åben Indsatskatalog for åbne caféer

51474/19
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Budgetopfølgning for ældrerådet 1. 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 1. kvartal 2019.
Budgetposter

Beløb

Kørsel
Kontingent DANSKE ÆLDRERÅD

Forbrug

Afvigelse

30.000

4.801

25.199

6.000

5.899

101

Repræsentantskab og konference

26.000

26.000

Ældredagen

10.000

10.000

Eksterne møder, temadage mv.

11.000

1.700

9.300

Egne møder, fortæring

3.000

202

2.798

Abonnementer, kontorartikler m.v.

2.000

366

1.634

Repræsentation

1.000

204

796

Stop-op-dag

5.000
13.172

80.828

I alt

94.000

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning
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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.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af stop-op-dagen, herunder:


Sted



Tidspunkt



Emner.

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 5.000 i ældrerådets budget til afholdelse af stop-op-dag.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
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Møder siden sidst
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Siden sidst
21-03-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KS)

25-03-2019

Møde i Kollektiv Trafik Råd

01-04-2019

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

03-04-2019

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

08-04-2019

Møde i regionsældrerådet (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.
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Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
30-04-2019

Repræsentantskabsmøde

og

ældrepolitisk

konference

ÆLDRERÅD
16-05-2019

Møde i bruger- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

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 2, 2019.
o DANSKE ÆLDRERÅD – Orientering om den nyvalgte bestyrelse.

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

60563/19
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Næste møde
27.69.40.P35

19/186

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 23. maj 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
4.

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
1.

5.

Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
1.

6.

8.

Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune (54916/19)

Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
1.

7.

Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik (54895/19)

Revideret værdighedspolitik 2018-2021 (49142/19)

Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
1.

Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet (50292/19)

2.

Bruger- og pårørenderåd på socialområdet (52015/19)

Pavillonen som Regionalt Spillested
1.

Punkt - Regionalt Spillested (50270/19)

2.

Høringssvar fra formandskabet - Høring om Pavillonen som regionalt spillested
(54000/19)

10.

11.

Forslag til kvalitetsstandard for demens
1.

Kvalitetsstandard for demens (51467/19)

2.

Indsatskatalog for demens (51468/19)

Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
1.

12.

18.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler (51470/19)

Forslag til indsatskataloger for åbne aktiviteter og cafétilbud
1.

Indsatskatalog for åbne aktiviteter (51473/19)

2.

Indsatskatalog for åbne caféer (51474/19)

Ældrerådets arbejdsplan
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1.

Ældrerådets arbejdsplan 2019 (60563/19)

32

25-04-2019

Ældrerådet

25-04-2019

Underskriftsside

Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)

Yvonne Karnøe (Næstformand)

Benthe Andersen

Birgit Lindgaard

Hans Erik Nielsen

Inge Rasmussen

Ivan Hammer Sørensen

Knud Sejersen Nielsen

Vibeke Binnerup

33

