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Konstituering af handicaprådet
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
I henhold til handicaprådets vedtægter § 5 udpeger handicaprådet blandt sine medlemmer en
formand og en næstformand.
Handicaprådets

formand

udarbejder

med

bistand

fra

sekretariatet

dagsorden

for

handicaprådets møder. Handicaprådets formand har desuden bemyndigelse til at udtale sig på
rådets vegne.
Følgende er godkendt af kommunalbestyrelsen som hhv. ordinært medlem og personlig
suppleant:


Peter Hjulmand Nielsen (LEV) med Jørgen Deichgræber (LEV) som stedfortræder



Alice

Brask

(Osteoporoseforeningen

med

Leif

Nyhus

Christensen

(Parkinsonforeningen) som stedfortræder


Kaj Aagaard (Dansk Blindesamfund) med Nils Åkesson (Hjernesagen) som
stedfortræder



Kåre Lehmann Laursen (Scleroseforeningen) med Jess Refsgaard (Landsforeningen
Autisme) som stedfortræder



Winnie Åkesson (Hjernesagen) med Heidi Lauridsen (Landsforeningen Autisme) som
stedfortræder.



Karoline Bergkvist Søgaard (A) med Tom Bytoft (A) som stedfortræder



Fritz Birk Sørensen (A) med Allan Gjersbøl Jørgensen (A) som stedfortræder



Kristina Hviid (V) med Rikke Albæk Jørgensen (V) som stedfortræder



Pia Bjerregaard (O) med Diana Skøtt Larsen (O) som stedfortræder



Michael Vejlstrup (I) med Jens Meilvang (I) som stedfortræder.
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Handicaprådet skal desuden udpege en kandidat til Kollektiv Trafikråd. Rådet har til formål at
rådgive og vejlede politikere og fremme en effektiv kollektiv trafik i Norddjurs Kommune
samt styrke samarbejdet mellem de deltagende parter.
Indkaldelse og forretningsorden for Kollektiv Trafikråd Norddjurs er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Det indstilles, at


At handicaprådet vælger en formand



At handicaprådet vælger en næstformand



At handicaprådet udpeger en kandidat til Kollektiv Trafikråd.

Bilag:
1 Åben Indkaldelse af kandidater til det kollektive trafikråd

4191/18

2 Åben Forretningsorden for Kollektiv Trafikråd

4193/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet valgte Peter Hjulmand som formand og Pia Bjerregaard som næstformand.
Handicaprådet udpeger Peter Hjulmand som kandidat til Kollektiv Trafikråd.
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Introduktion til velfærdsområdet
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde vil velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen give en overordnet
introduktion til velfærdsområdet i Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommunes organisationsdiagram er vedlagt som bilag.
Desuden er Norddjurs Kommunes handicappolitik vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Organisationsdiagram - Norddjurs Kommune

5326/18

2 Åben Norddjurs Kommunes Handicappolitik

4159/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen gav en introduktion til velfærdsområdet.
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Handicaprådets vedtægter og forretningsorden
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådets vedtægter og forretningsorden er senest godkendt af kommunalbestyrelsen
den 18. marts 2014.
Der gøres opmærksom på, at såfremt et medlem af handicaprådet er forhindret i at deltage i et
planlagt møde, skal medlemmet selv sørge for at indkalde suppleanten.
Vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Vedtægter - handicaprådet

4139/18

2 Åben Forretningsorden - handicaprådet

4141/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Taget til efterretning.
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Handicaprådets mødeplan 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. august 2017 godkendt den politiske
mødekalender for 2018. Efterfølgende har de enkelte fagudvalg godkendt fagudvalgenes
mødedatoer for 2018.
Mødekalenderen indeholder en oversigt over møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget
samt de stående udvalg.
Mødekalenderen for 2018 er vedlagt som bilag.
På baggrund af den politiske mødekalender for 2018, har forvaltningen udarbejdet et forslag
til mødekalender for handicaprådet. Der foreslås følgende mødedatoer i 2018 og at mødetiden
fastsættes til kl. 14.30-17.00.


Mandag den 5. februar 2018



Onsdag den 7. marts 2018



Onsdag den 11. april 2018



Onsdag den 9. maj 2018



Onsdag den 6. juni 2018



Torsdag den 9. august 2018



Torsdag den 6. september 2018



Torsdag den 4. oktober 2018



Onsdag den 7. november 2018



Torsdag den 6. december 2018
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådets mødeplan 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til politisk mødekalender 2018

4972/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Godkendt.
Mødetiden for de fremtidige møder fastsættes til kl. 15.00-17.30. Tidspunktet for møder i
handicaprådet evalueres på den kommende stop-op-dag.
Jf. handicaprådets forretningsorden tilstræbes det, at en del af handicaprådets møder afholdes
på kommunens institutioner.
Handicaprådets møde den 7. marts 2018 forsøges flyttet på grund af KKR-konference.
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Sekretariatsbistand, praktiske oplysninger m.v.
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På mødet vil der blive givet en orientering om praktiske forhold.
Sekretariatsbistand
I henhold til § 9, stk. 1 i handicaprådets vedtægter yder kommunalbestyrelsen
sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Assistent Randi Boll Johnsen har hidtil fungeret
som handicaprådets sekretær.
Kørsel, diæter og økonomi
I 2018 har handicaprådet et budget på 48.000 kr. til blandt andet abonnementer, deltagelse i
temadage, befordringsgodtgørelse, mødeafholdelse samt udgifter til uddeling handicappris.
På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2016 blev retningslinjer for diæter og kørsel
for ældrerådet og handicaprådet godkendt.
Retningslinjerne samt kørselsseddel er vedlagt som bilag.
Dagsordener og referater
Handicaprådet modtager dagsordner og referater via Norddjurs Kommunes hjemmeside ved
at abonnere på dagsordener/referater fra handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Retningslinjer for befordring og diæter for handicap- og ældrerådet

4137/18

2 Åben Kørselsseddel - handicaprådet

7018/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Taget til efterretning.
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Godkendelse af referat fra 8. november 2017
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 8. november 2017 til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Godkendt.
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Drejebog for en pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at ”der i 2018
igangsætte 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
medudarbejdelsen af en pårørendepolitik”.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog og tidsplan for
arbejdet med en pårørendepolitik på voksenområdet.
Pårørendepolitikken skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage
til med til at understøtte, at brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget
liv.
Processen er inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
I hver fase lægges der vægt på at få en bred inddragelse af brugere og pårørende samt
kommunale medarbejdere og ledere.
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Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 31. januar 2018 besluttet at sende forslaget til
drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en pårørendepolitik til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 19. februar 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at
1. Handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en drejebog og tidsplan for
udarbejdelsen af en pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune.
2. Handicaprådet udpeger en repræsentant til styregruppen jf. drejebogen som er vedlagt
som bilag.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet finder det positivt, at der udarbejdes en pårørendepolitik på voksenområdet i
Norddjurs Kommune. Der er med drejebogen lavet en inddragende proces. Det er vigtigt, at
der bliver lavet en handlingsplan for implementeringen af politikken.
Handicaprådet gør opmærksom på, at der er mange typer af pårørende. Det er vigtigt med en
bred repræsentation til heldagsseminaret. Handicaprådet foreslår derfor, at der inviteres mere
end to pårørende med til seminaret. Handicaprådet finder det endvidere vigtigt, at der er en
ligetil fordeling af brugerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter.
Peter Hjulmand blev valgt som repræsentant til styregruppen.
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Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud
00.01.00.P05

17/15902

Åben sag

Sagsgang:
BUU, høring, BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 20. august 2013 om
kvalitetsrapporter for skoler og dagtilbud fremlægges disse samlet i form af 3 bind:
Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler.
Bind 2 viser fremdriften i implementeringen af de nationale og kommunale politikker,
handleplaner samt igangværende og fremadrettede indsatser. I tilknytning til Bind 2 er der
vedlagt to bilag:
Oversigt over igangværende og kommende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet
Fokusområder i 2017.
Bind 3 samler alle faktaoplysninger om dagtilbuddene og skolernes ressourcer og
rammebetingelser.
Kvaliteten i kommunens dagtilbud er samlet i én og samme rapport – sammen med
kvalitetsoplysninger for skoleområdet. I analysen af kvaliteten i kommunens dagtilbud indgår
personalets vurderinger af børnenes trivsel og inklusionsmiljø. Desuden analyseres børnenes
sprogvurderinger.
Sprogvurderingerne sammenlignes med tidligere års datamateriale, mens data på børnenes
trivsel og inklusionsmiljø sammenlignes med målingerne fra 2015.
De seneste pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 2016-2018 blev godkendt i
kommunalbestyrelsen den 17. januar 2017. Der foreligger derfor ikke nye pædagogiske
læreplaner i denne kvalitetsrapport. Kommende pædagogiske læreplaner skal revideres og
nytænkes i forhold til regeringens kommende rammer og indhold i den nye, styrkede,
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pædagogiske læreplan. Fremadrettet vil læreplanerne indgå som en integreret del af
kvalitetsrapporten – og dette i en kortere form, end de tidligere har været præsenteret i.
Kvalitetsrapporten i 2017 for skoleområdet er den tredje, som udarbejdes på baggrund af
folkeskolereformen og den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen –
bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014. De nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten for
skoleområdet – herunder resultaterne af de nationale test – er indarbejdet i de 3 bind, som
kvalitetsrapporterne består af i Norddjurs Kommune.
Resultaterne af de nationale test er fortrolige og må ikke offentliggøres – jfr. folkeskolelovens
§ 55b. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet to udgaver af bind 1. I den ene udgave,
som er vedlagt den åbne dagsorden, er resultaterne af de nationale test udeladt. I den anden
udgave, som er vedlagt den lukkede dagsorden, indgår de nationale test.
Endelig er resultaterne af de nationale test på skoleniveau vedlagt som bilag til den lukkede
dagsorden. I dette bilag er det desuden muligt at finde oplysninger på den enkelte skoles
progression i forhold til de nationale test.
Kvalitetsrapportens bind 2 og bind 3 er vedlagt som ens bilag til både den åbne og den
lukkede dagsorden.
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 15. november 2017 besluttet at sende
kvalitetsrapportens bind 1 (den åbne del), bind 2 og bind 3 til høring i bestyrelser,
handicaprådet, fælleselevrådet og ungdomsrådet. Høringsfristen er fastsat til den 5. februar
2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejdet et høringssvar til kvalitetsrapporten for
skoler og dagtilbud 2017.
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Bilag:
1 Åben Bind 1 - offentlig

160040/17

2 Åben Bind 2

157337/17

3 Åben Bind 3

157339/17

4 Åben Oversigt over igangværende og kommende indsatser på skole- og 157324/17
dagtilbudsområdet
5 Åben Fokusområder i 2017

157328/17

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet tager kvalitetsrapporten for skoler og dagtilbud 2017 til efterretning.
Handicaprådet er opmærksom på, at der allerede er implementeret en række indsatser.
Handicaprådet opfordrer til, at forældrene inddrages i processen og vurderingen af, om
inklusionen er lykkes.
Handicaprådet vil gerne på et senere møde i handicaprådet informeres om inklusionsindsatser
i Norddjurs Kommune med henblik på at blive informeret om de særlige indsatser og
problemstillinger, der er i forbindelse med inklusion.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09

17/5480

Åben sag

Sagsgang:
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapport fra et anmeldt besøg hos:


Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18 og 20



Område Auning/Allingåbro, Stadionparken og Broagervej

Tilsynsrapporterne med tilhørende opfølgningsplaner er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 28. november 2017 besluttet at sende
tilsynsrapporterne til høring i handicaprådet og ældrerådet samt i bruger- og pårørenderådene
i de berørte botilbud. Høringsfristen fastsættes til den 8. februar 2017.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporterne fra
Socialtilsyn Midt besøg i Område Auning/Allingåbro
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Område Auning, Banesvinget 18 og 20

162687/17

2 Åben Opfølgningsplan - Banesvinget 18 og 20

162689/17

3 Åben Tilsynsrapport - Område Auning - Stadionparken og Broagervej

162764/17

4 Åben Opfølgningsplan - Stadionparken og Broagervej

162768/17
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Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet tager tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at tilsynet har lavet bemærkninger om, at økonomien på bostederne
er uigennemskuelig. Dette gennemgås på et kommende møde i handicaprådet.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
29.09.15.K09

18/454

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført et Risikobaseret tilsyn med Plejecenter
Violskrænten og Grønnegården samt med hjemmesygeplejen i Glesborg.
Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige ydelser – journalføring,
medicinhåndtering, personalekompetencer, patientsikkerhedsmæssige forhold og den faglige
refleksion.
Risikobaseret tilsyn med hjemmesygeplejen i Glesborg
Tilsynet blev foretaget den 6. november 2017 og udløste indplacering i kategorien:


Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.
o Der

er

problemer

af

mindre

omfang

uden

væsentlig

risiko

for

patientsikkerheden. Som udgangspunkt henstilles til, at der rettes op på
problematikkerne, og der kommer ikke yderligere opfølgning herpå.
Generelt fandt Styrelsen for Patientsikkerhed, at hjemmesygeplejen i Glesborg fremstår som
en veldrevet og velfungerende behandlingsenhed.
Der var enkeltstående mangler i journalføringen og medicinhåndteringen, som ikke var
gennemgående.
Risikobaseret tilsyn med Plejecenter Violskrænten og Grønnegården
Tilsynet blev foretaget den 15. september 2017 og udløste indplacering i kategorien:


Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden.
o Det vurderes, at alle målepunkter for tilsynet er opfyldt.
17
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Styrelsen for Patientsikkerhed lagde i afgørelsen vægt på omfattende egenkontrol og
patientsikker medicinhåndteringspraksis.
Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 31. januar 2018 besluttet at sende
tilsynsrapporterne til høring i ældrerådet, handicaprådet samt de berørte bruger- og
pårørenderåd. Høringsfristen fastsættes til den 5. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporterne fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport, hjemmesygeplejen Glesborg

3318/18

2 Åben Tilsynsrapport, plejecenter Violskrænten og Grønnegården

3310/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet tager tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.
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Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018
27.69.48.G01

18/283

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018 til forbedring af tilgængeligheden for borgere med
handicap

i

Norddjurs

Kommune

udgør

årligt

0,1

mio.

kr.

Ansøgninger

til

tilgængelighedspuljen behandles en gang årligt.
Tidsplan for ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2018:
Uge 5, 2018

Annonce i lokalavisen (under kommunens sider)
Nyhed på Norddjurs Kommunes hjemmeside

Uge 8, 2018

Ansøgningsfrist tirsdag den 20. februar 2018

Uge 10, 2018

Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje på
handicaprådets møde den 7. marts 2018

Uge, 14, 2018

Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje på
økonomiudvalgets møde den 4. april 2018

Uge 15, 2018

Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje på
kommunalbestyrelsens møde den 10. april 2018

Ultimo

april Kontakt til ansøgere ift. uddeling af midler

2018
Primo maj 2018

Udbetaling til ansøgere

I forbindelse med udmøntningen af midlerne fra puljen har forvaltningen ønsket at forbedre
ansøgningsproceduren gældende fra 2018. For at sikre, at de indkomne ansøgninger
indeholder de oplysninger, der er behov for, så sker ansøgning om tilskud fra puljen via et
elektronisk ansøgningsskema på Norddjurs Kommunes hjemmeside.
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Økonomiske konsekvenser
Handicaprådets tilgængelighedspulje er i 2018 på 100.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at tidsplanen for udmøntningen af handicaprådets tilgængelighedspulje
tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Taget til efterretning.
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Handicaprådets årsberetning til kommunalbestyrelsen
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR, KB
Sagsfremstilling
Handicaprådet udarbejder hvert år en årsberetning til kommunalbestyrelsen.
Årsberetningen indeholder emner, som handicaprådet har beskæftiget sig med og været
optaget af i det forløbne år. Samtidig berører beretningen emner, som handicaprådet vil
fokusere mere på i det kommende år.
Handicaprådets formand har udarbejdet årsberetning 2017, som er godkendt af hhv. DH
medlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer i det afgående handicapråd.
Ifølge handicaprådets vedtægter skal årsberetningen forlægges kommunalbestyrelsen til
orientering.
Handicaprådets årsberetning er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orientering om handicaprådets årsberetning 2017 tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets årsberetning 2017

3738/18

21

Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Taget til efterretning.
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Henvendelse om præsentation af virksomheds produkter
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådets formand har modtaget en henvendelse fra Det Danske Madhus, som har
forespurgt, om de må komme og præsentere deres madtilbud for handicaprådet.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter henvendelsen samt beslutter, om handicaprådet
ønsker en præsentation af Det Danske Madhus’ madtilbud.
Bilag:
1 Åben Henvendelse fra Det Danske Madhus

4175/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Handicaprådet drøftede henvendelsen. Handicaprådet besluttede, at handicaprådet ikke ønsker
en

præsentation,

da

beslutninger

om

udbud

kompetenceområde.
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Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til arbejdsplan for handicaprådet i 2018.
Arbejdsplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at den reviderede arbejdsplan for 2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2018

14944/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Godkendt.
Handicaprådet ønsker i lighed med tidligere år at afholde en årlig stop-op-dag – evt. i løbet af
foråret.
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Orientering
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde vil der bliver orienteret om følgende:


Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 10. april 2018



Retssikkerhed i kommunen
Rapport fra Institut for Menneskerettigheder er vedlagt som bilag



Handicapråd - Den gode praksis
Brev samt pjece fra Danske Handicaporganisationer er vedlagt som bilag.



KKR konference ’Den nære psykiatri’ den 7. marts 2018.
En invitation til konferencen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Retssikkerhed i kommunerne

3792/18

2 Åben Brev vedr. pjece til de kommunale handicapråd om den gode praksis

6986/18

3 Åben Handicapråd - Den gode praksis 2018

6987/18

4 Åben Invitation til KKR konference den 7. marts 2018

10256/18

Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2018
Taget til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

2.

3.

4.

Konstituering af handicaprådet
1.

Indkaldelse af kandidater til det kollektive trafikråd (4191/18)

2.

Forretningsorden for Kollektiv Trafikråd (4193/18)

Introduktion til velfærdsområdet
1.

Organisationsdiagram - Norddjurs Kommune (5326/18)

2.

Norddjurs Kommunes Handicappolitik (4159/18)

Handicaprådets vedtægter og forretningsorden
1.

Vedtægter - handicaprådet (4139/18)

2.

Forretningsorden - handicaprådet (4141/18)

Handicaprådets mødeplan 2018
1.

5.

7.

Sekretariatsbistand, praktiske oplysninger m.v.
1.

Retningslinjer for befordring og diæter for handicap- og ældrerådet (4137/18)

2.

Kørselsseddel - handicaprådet (7018/18)

Drejebog for en pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune
1.

8.

Forslag til politisk mødekalender 2018 (4972/18)

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud
1.

Bind 1 - offentlig (160040/17)

2.

Bind 2 (157337/17)

3.

Bind 3 (157339/17)

4.

Oversigt

over

igangværende

og

dagtilbudsområdet (157324/17)
5.

Fokusområder i 2017 (157328/17)

26

kommende

indsatser

på

skole-

og

Handicaprådet

9.

10.

12.

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport - Område Auning, Banesvinget 18 og 20 (162687/17)

2.

Opfølgningsplan - Banesvinget 18 og 20 (162689/17)

3.

Tilsynsrapport - Område Auning - Stadionparken og Broagervej (162764/17)

4.

Opfølgningsplan - Stadionparken og Broagervej (162768/17)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
1.

Tilsynsrapport, hjemmesygeplejen Glesborg (3318/18)

2.

Tilsynsrapport, plejecenter Violskrænten og Grønnegården (3310/18)

Handicaprådets årsberetning til kommunalbestyrelsen
1.

13.

Henvendelse fra Det Danske Madhus (4175/18)

Handicaprådets arbejdsplan
1.

15.

Handicaprådets årsberetning 2017 (3738/18)

Henvendelse om præsentation af virksomheds produkter
1.

14.

05-02-2018

Handicaprådets arbejdsplan 2018 (14944/18)

Orientering
1.

Retssikkerhed i kommunerne (3792/18)

2.

Brev vedr. pjece til de kommunale handicapråd om den gode praksis (6986/18)

3.

Handicapråd - Den gode praksis 2018 (6987/18)

4.

Invitation til KKR konference den 7. marts 2018 (10256/18)
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