Handicaprådet

REFERAT
Sted:

Mødelokale 4, rådhuset

Dato:

Torsdag den 4. oktober 2018

Start kl.:

15:00

Slut kl.:

17:30

Medlemmer:

Kaj Aagaard
Alice Brask
Peter Hjulmand
Winnie Joan Åkesson
Kåre Lehmann Laursen
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Pia Bjerregaard (O)
Michael Vejlstrup (I)
Kristina Hviid (V)

Fraværende:

Winnie Joan Åkesson

Michael Vejlstrup (I)
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Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 6. september 2018 til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Godkendt.
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Krav til leverandør af madservice 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 madservice.
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 der foretaget mindre sproglige præciseringer i forhold til, at
ydelserne skal udføres i henhold til den konkrete afgørelse og ud fra det til enhver tid
gældende serviceniveau i Norddjurs Kommune. 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 madservice, kontrakt til godkendelse af leverandører under
fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 25. september 2018, at kvalitetskravene
til leverandører af madservice skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 22. oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetskravene for 2019
til leverandører af madservice.
Bilag:
1 Åben Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2019

166638/18

2 Åben Kontrakt til leverandører af madservice 2019

166637/18

3 Åben Fritvalgsblanket

165710/18

Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Handicaprådet tager kvalitetskravene til efterretning.
Handicaprådet præciserer, at det er ønskeligt, at der er én bruger med fra handicapområdet i
den gruppe, der beslutter, hvem der vinder udbuddet.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagte tilsynsbesøg hos Område
Grenaa på Skovstjernen den 7. maj 2018 og Bofællesskabet Ålunden den 20. juni 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 25. september 2018, at
tilsynsrapporterne med tilhørende opfølgningsplaner skal sendes til høring i handicaprådet og
ældrerådet samt i bruger- og pårørenderådene på henholdsvis Skovstjernen og Bofællesskabet
Ålunden.
Høringsfristen er fastsat til den 19. november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporterne fra
Socialtilsyn Midt for Skovstjernen og Bofællesskabet Ålunden.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen

165092/18

2 Åben Opfølgningsskema til tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen

165097/18

3 Åben Tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet Ålunden

165094/18

4 Åben Opfølgningsplan for tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet 165100/18
Ålunden
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Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Handicaprådet tager tilsynsrapporterne til efterretning.
Handicaprådet bemærker følgende til tilsynsrapporten fra Skovstjernen:
Handicaprådet bemærker, at en høj personalegennemstrømning ikke understøtter stabilitet og
genkendelighed for målgruppen, der i særlig grad er følsom overfor mange skift i
personkredsen med deraf følgende midlertidig nedsat borgerkendskab og usikkerhed.
Handicaprådet bemærker desuden, at tilsynet gør opmærksom på, at der på flere områder ikke
eksisterer myndighedsbestillinger, hvilket vanskeliggør arbejdet med at dokumentere
indsatsen samt vælge den rigtige indsats.
Handicaprådet bemærker derudover, at Skovstjernen, ifølge tilsynet, har femdoblet
anvendelsen af vikarer det sidste år. Det fremgår ikke, om denne situation er midlertidig.
Anvendelse af vikarer kan være problematisk i forhold til trivsel, men også i forhold til
kontinuiteten i indsatser fra indsatsplaner.
Handicaprådet bemærker endvidere, at det på handicapområdet er vigtigt, at vikarer er
uddannede og har kompetencer på området.
Handicaprådet

ønsker

at

få

oplyst,

hvad

der

kan

være

årsag

til

den

høje

personalegennemstrømning, og om de vikarer, som man benytter på handicapområdet, er
uddannede.
Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynsrapporten for Bofællesskabet Ålunden.
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Besparelsesforslag på MTU og KFU
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget og kultur- og fritidsudvalget besluttede på deres møder, henholdsvis
den 17. og 18. september 2018 at sende besparelsesforslag på områderne til høring.
Besparelsesforslagene

er

foreslået

under

forudsætning

af,

at

udvalgene

efter

budgetvedtagelsen skal udmønte den afsatte ramme.
Herefter forventes det, at udvalgene foretager den endelige prioritering på deres møder
henholdsvis den 22. og 23. oktober 2018.
Høringsmaterialet kan ses på hjemmesiden under budget 2019, hvor man kan indsende sit
høringssvar til miljø- og teknikudvalget og/eller kultur- og fritidsudvalget.
Høringsfristen er fastsat til torsdag den 4. oktober 2018 kl. 12.00. Handicaprådet har fået
dispensation til at indsende høringssvar senest fredag den 5. oktober 2018 kl. 10.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til besparelsesforslagene på
miljø- og teknikudvalgets- og kultur- og fritidsudvalgets områder
Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Handicaprådet udtrykker bekymring ved besparelserne på kollektiv trafik og konsekvenserne
for Grenaa som uddannelsesby.
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Handicaprådet udtrykker særligt bekymring i forhold til besparelserne på bybussen i Grenaa
og Flextrafik. Herunder stigning i taksten, som vil få som konsekvens, at samarbejdsaftalen
med Syddjurs ophæves. Dette er særligt alvorligt for borgere, der ikke selv kan transportere
sig.
Handicaprådet opfordrer til, at der indgås samarbejde omkring Flextrafik med Syddjurs og
Randers
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Brandsikkerhed på bosteder
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
I forlængelse af branden på Plejecenter Farsøhthus ønsker handicaprådet at drøfte, hvordan
handicaprådet kan gøre opmærksom på, at bosteder i Norddjurs Kommune også skal være
omfattet af kommunens igangsatte gennemgang af brandsikkerheden i kommunale bygninger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Det glæder handicaprådet, at det i budgetforliget er præciseret, at brandsikkerheden
efterprøves i alle kommunens bygninger, herunder plejecentre og bosteder.
Det er handicaprådets opfattelse, at der bør være samme sikkerhed for såvel personale og
beboere på plejecentre og bosteder uanset bygningernes alder.
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Information om handicaprådet og dets arbejde
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker at drøfte, om rådet selv skal udarbejde en informationsfolder om
handicaprådet og dets arbejde.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Handicaprådet ønsker, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, hvorvidt forvaltningen
skal bidrage til, at lægge flere oplysninger om handicaprådet og dets arbejde på kommunens
hjemmeside.
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Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for handicaprådet i 2018.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at den opdaterede arbejdsplan godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2018

170843/18

Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Godkendt.
Handicaprådet ønsker, at møderne i 2019 ikke ligger på torsdage.
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Orientering
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Der var ingen punkter til orientering.
På mødet blev følgende punkter taget op, og handicaprådet besluttede:


At Alice Brask deltager sammen med Peter Hjulmand på temadag om
pårørendepolitikken den 25. oktober 2018.



At indstille Kaj Aagaard og Kåre Lehmann Laursen til fokusgruppe i Midttrafik
vedrørende tilgængelighed ved af- og påstigning fra Letbanen.
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Norddjurs Kommunes Handicappris 2018
27.69.48.G01

13/1748

Åben sag

Sagsgang
HR, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i 2010, at der indstiftes en kommunal handicappris samt
kriterier for handicapprisen. I oktober 2014 anbefalede handicaprådet, at handicapprisen
fremadrettet uddeles i forbindelse med FN’s internationale handicapdag den 3. december.
Der er i august 2018 blevet annonceret om muligheden for at indstille kandidater til
handicapprisen 2018. Der er ved fristens udløb indkommet nedenstående indstillinger, som er
vedlagt som lukkede bilag.


Kattegatspejderne



Vivild Håndbold Starz

I henhold til gældende kriterier for uddelingen af handicapprisen skal handicaprådet indstille
to kandidater til voksen- og plejeudvalget. Kriterier er vedlagt som bilag.
Uddelingen af prisen vil finde sted i forlængelse af voksen- og plejeudvalgets ordinære møde
tirsdag den 27. november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet laver en indstilling til voksen- og plejeudvalget
vedrørende tildelingen af handicapprisen 2018.
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Bilag:
1

Åben

2

Lukket

3

Lukket

Norddjurs Kommunes handicappris 2018 - kriterier

79863/18

Beslutning i Handicaprådet den 04-10-2018
Handicaprådet indstiller de to kandidater i prioriteret rækkefølge:
1. Vivild Håndbold Starz
2. Kattegatspejderne
Handicaprådet foreslår, at prisen uddeles hos vinderen.
Handicaprådet drøftede muligheden for fremover at uddele af handicapprisen ved en fælles
prisuddeling med frivilligrådet og fritidsrådet eller i forbindelse med den internationale
handicapdag den 3. december.
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Bilagsoversigt
2.

3.

Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune
1.

Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2019 (166638/18)

2.

Kontrakt til leverandører af madservice 2019 (166637/18)

3.

Fritvalgsblanket (165710/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen (165092/18)

2.

Opfølgningsskema til tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen (165097/18)

3.

Tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet Ålunden (165094/18)

4.

Opfølgningsplan for tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet Ålunden
(165100/18)

7.

Handicaprådets arbejdsplan
1.

9.

Handicaprådets arbejdsplan 2018 (170843/18)

Norddjurs Kommunes Handicappris 2018
1.

Norddjurs Kommunes handicappris 2018 - kriterier (79863/18)

2.

(Lukket bilag)

3.

(Lukket bilag)
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Underskriftsside

Kaj Aagaard

Alice Brask

Peter Hjulmand

Winnie Joan Åkesson

Kåre Lehmann Laursen

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Michael Vejlstrup (I)

Kristina Hviid (V)
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