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06-06-2018

Besøg på Djurslandsskolen samt orientering om OCN-metoden
27.69.48.G01

18/287

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet besøger Djurslandsskolen på Djursvej 10 i Ørum, hvor der vil være en kort
rundvisning på Djurslandsskolens afdeling på Djursvej.
Herefter vil afdelingsleder Louise Eeg True give et oplæg om skolens arbejde med OCNprogrammer i udskolingen.
Efter oplægget holder handicaprådet sit ordinære møde på Djurslandsskolen.
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Afdelingsleder Louise Eeg True fortalte om OCN-programmer i udskolingen på
Djurslandsskolens afdeling på Damgården. Herefter fortalte Jesper Juel om Djurslandsskolens
forskellige afdelinger og viste rundt på skolen.
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2.

06-06-2018

Godkendelse af referat fra 9. maj 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 9. maj 2018 til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Godkendt.
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3.

06-06-2018

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en drejebog for
udarbejdelsen af en pårørendepolitik i Norddjurs Kommune. Drejebogen er vedlagt som bilag.
I maj 2018 har der været afholdt to velbesøgte offentlige temamøder om det gode
pårørendesamarbejde. Her har fire oplægsholdere givet forskellige personlige og faglige
betragtninger på de muligheder og udfordringer, der kan ligger i samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere. På møderne har de fremmødte på baggrund af oplægget givet
deres input til indholdet i en pårørendepolitik.
Styregruppen for pårørendepolitikken har samlet materialet fra den indledende proces og
udarbejdet et notat, der beskriver et forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner i en
pårørendepolitik. Notatet er vedlagt som bilag.
Notatet danner grundlag for hvilke temaer, der skal belyses yderligere i anden fase af
udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Her vil der bl.a. blive lavet fokusgruppeinterview med
udvalgte grupper af borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.
Den videre proces munder ud i, at der i november afholdes et heldagsseminar hvor indholdet i
pårørendepolitikken skal formuleres. På heldagsseminaret deltager borgmesteren, voksen- og
plejeudvalgets

medlemmer,

repræsentanter

fra

de

øvrige

politiske

partier

i

kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra ældrerådet og handicaprådet samt leder- og
medarbejderrepræsentanter.
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Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 29. juni 2018 besluttet, at sende notatet med
forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til målgrupper,
kerneværdier og hovedemner i pårørendepolitikken.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

2 Åben Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken

87242/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet

tager

forslaget

til

målgrupper,

kerneværdier

og

hovedemner

i

pårørendepolitikken til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at der er to målgrupper, som ikke er repræsenteret i
pårørendepolitikken – hhv. børn som pårørende og pårørende til børn med handicap.
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4.

06-06-2018

Budgetproblemer i 2018 og 2019
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2018 blev det i forbindelse med
behandlingen af budgetkontrollen pr. ultimo februar 2018 besluttet, at der skal udarbejdes
forslag til:


Hvordan budgettet på udvalgets område kan overholdes i 2018



Hvordan ressourcerne på skoleområdet kan fordeles i 2018.

Baggrunden for at foretage en revurdering af ressourcefordelingen på skoleområdet er, at der
er konstateret en skævhed i udmøntningen af budgettet til specialundervisning (se
selvstændigt dagsordenspunkt).
Som opfølgning på børne- og ungdomsudvalgets beslutning er der udarbejdet en ny, opdateret
budgetkontrol pr. ultimo marts 2018.
Samtidig er der udarbejdet et notat, der beskriver de samlede budgetproblemer på børne- og
ungdomsudvalgets område i 2018 og 2019.
Både budgetkontrollen og notatet om budgetproblemerne er vedlagt som bilag.
I notatet om budgetproblemerne er der desuden beskrevet et forslag til en omplacering af
ressourcerne på skoleområdet i 2018, som kan bidrage til at rette op på de opståede skævheder
ved udmøntningen af budgettet til specialundervisning.
I forhold til at sikre en fremtidig overholdelse af budgettet på børne- og ungdomsudvalgets
område er der endvidere udarbejdet en oversigt over en række områder, hvor det vil være
muligt at gennemføre driftsbesparelser. Da hovedparten af besparelserne vil medføre
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personalereduktioner, hvor der er lange opsigelsesperioder, må det påregnes, at de først får
virkning fra og med 2019.
Der er ligeledes udarbejdet et kort notat, der beskriver hvilke tiltag, der er igangsat på
socialområdet med henblik på at bremse stigningen i udgifterne til forebyggende
foranstaltninger og anbringelser af udsatte børn og unge.
Oversigten over mulige besparelsesforslag og notatet om de igangsatte tiltag på socialområdet
er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget drøftede på sit møde den 19. april 2018 forslagene til igangsatte
tiltag på socialområdet med henblik på at bremse stigningen i udgifterne til udsatte børn og
unge.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 19. april 2018 at sende forslaget til
styring af udgifterne på socialområdet til høring i handicaprådet og berørte MED-udvalg med
henblik på behandling på møde i børne- og ungdomsudvalget den 21. juni 2018.
Høringsfristen er den 11. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Budgetproblemerne i 2018 og 2019 er beskrevet i ovennævnte notat.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget om styring af
udgifterne på socialområdet.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo marts 2018 på børne- og 55535/18
ungdomsudvalgets område
2 Åben Indsatstrappen

60975/18

3 Åben Oversigt over aftaleenhedernes mer-mindreforbrug i 2018

56922/18

4 Åben Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - 56713/18
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børn og unge
5 Åben Budgetproblemer på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 og 55651/18
2019
6 Åben Oversigt over mulige besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets 61141/18
område
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslaget om styring af udgifterne på socialområdet til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at det ved hjemtagning af tilbud bør sikres, at kvaliteten er
sammenlignelig og ikke forringes. Såfremt, at der vil blive tale om forringelser, opfordrer
handicaprådet til åbenhed.
Desuden opfordrer handicaprådet til, at tiltag sker i respekt for børnenes tarv og familiernes
situation.
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5.

Kvalitetsstandarder

for

dækning

af

merudgifter

06-06-2018

og

kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste
27.03.00.G01

18/5992

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter
efter Servicelovens §41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42.
Forslaget til de nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.
Ændringer:
De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er:


Kvalitetstandarderne for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er delt op i to separate
kvalitetsstandarder. Tidligere var ydelserne en del af den samlede kvalitetsstandard for
’børn og unge med handicap 0-18 år’. Udover ydelserne efter §§41 og 42 indbefattede
den samlede kvalitetsstandard også aflastning efter Servicelovens §84 og
ledsagerordningen efter Servicelovens §45.



Kvalitetsstandarderne er nu blevet indarbejdet i den nye, fælles skabelon for
kvalitetsstandarder i Norddjurs Kommune.



Der er foretaget ændringer i formuleringer og sprogbrug, der letter læsningen, men
som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet for hverken dækning af merudgifter eller
kompensation

for

tabt

arbejdsfortjeneste.

De

ændrede

beløbsgrænser/bevillingsstørrelser følger naturligt af den generelle løn- og
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prisudvikling samt den årlige regulering af de takster, der ligger til grund for
udmålingen af bevillingerne.
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 14. maj 2018 besluttet at sende forslagene til
reviderede kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter og kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste til høring. Høringsfristen er den 11. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslagene til reviderede
kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)

72585/18

2 Åben Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)

72588/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter
og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til efterretning.
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Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

06-06-2018

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
27.54.00.P23

18/8764

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens §103 og aktivitetsog samværstilbud efter servicelovens §104.
Forslaget til de nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.
Ændringer
Vedrørende

kvalitetsstandarden

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb er de væsentligste ændringer i forhold til nuværende kvalitetsstandard:


I beskrivelsen af målgruppen er det blevet specificeret, at der er tale om borgere under
folkepensionsalderen.



Under ’kriterier og omfang’ er det tilføjet, at beskæftigelse tilbydes på alle hverdage.



Under beskrivelse af sagens afgørelse er det tilføjet, at en borger modtager en skriftlig
afgørelse fra sagsbehandler senest 14 dage efter visitationsmødet.



Procedurerne

vedrørende

fastsættelse

af

borgerens

løn

er

indskrevet

i

kvalitetsstandarden


Afsnittet om klageadgang er ændret således, at det ikke længere fremgår, at klagen
skal sendes til en bestemt adresse. I stedet henvises til gældende klagevejledning, hvor
procedurerne for såvel skriftlig som mundtlig indlevering af klage er beskrevet.



Der er derudover rykket rundt på afsnit og foretaget ændringer i formuleringer og
sprogbrug, der letter læsningen, men som ikke har indholdsmæssig betydning.

10

Handicaprådet

06-06-2018

Vedrørende kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud er de væsentligste ændringer
i forhold til nuværende kvalitetsstandard:


Under afsnittet ’afgørelse’ er tidligere beskrivelse af, hvad der lægges vægt på i
afgørelsen, taget ud af kvalitetsstandarden



Afsnittet om klageadgang er ændret således, at det ikke længere fremgår, at klagen
skal sendes til en bestemt adresse.



Der er også i denne kvalitetsstandard rykket rundt på afsnit og foretaget ændringer i
formuleringer og sprogbrug, der letter læsningen, men som ikke har indholdsmæssig
betydning.

Forslaget til de nye kvalitetstandarder medfører ingen ændringer i serviceniveauet for hverken
beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb

eller

aktivitets-

og

samværstilbud. Der er udelukkende tale om en specificering af allerede gældende procedurer.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 besluttet at sende forslagene til
kvalitetsstandarder til høring i handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslagene til
kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb samt
kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/

særligt

tilrettelagt 87244/18

beskæftigelsesforløb
2 Åben Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
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Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslagene til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt
tilrettelagt beskæftigelsesforløb samt kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud til
efterretning.
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7.

06-06-2018

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
27.03.00.G01

18/8768

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ny kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA) efter Servicelovens §§ 95 og 96.
Forslaget til den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.
Ændringer
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til nuværende kvalitetsstandard er:


Kvalitetsstandarden er blevet uddybet og opdateret i forhold til gældende lovgivning.



Målgruppen for både §§ 95 og 96 er præciseret.



Beskrivelse af arbejdsleder- og arbejdsgiverfunktionen er uddybet.



Beskrivelsen under aktiviteter er delt op i paragraffer – for præciseringens skyld.



Det er nyt, at virksomheder og foreninger skal godkendes af Socialtilsynet.



Det er ligeledes nyt, at afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp skal varsles
i mindst 14 uger, jf. Servicelovens § 3 a.

Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 besluttet at sende forslaget til
kvalitetsstandard til høring i handicaprådet og ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 18.
juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til
kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

87254/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslaget til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance til
efterretning.
Handicaprådet finder det positivt, at Socialtilsynet som noget nyt skal godkende virksomheder
og foreninger.
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8.

06-06-2018

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
27.00.00.G01

16/18728

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard og reviderede
indsatskataloger på børne- og ungeområdet. Der drejer sig om:
1. Kvalitetsstandard for myndigheds- og visitationsenhedens behandling af sager på
børne- og ungeområdet
2. Indsatskatalog for Børne- og Ungecentret Norddjurs
3. Indsatskatalog for Familiehuset
4. Indsatskatalog for Forebyggelse og Tidlig Indsats.
Som supplement til kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet er
der i Norddjurs Kommune udarbejdet en række interne retningslinjer for myndigheds- og
visitationsenhedens arbejde på dette område.
Retningslinjerne er blevet udarbejdet og løbende godkendt i forbindelse med det Task Forceforløb, som Norddjurs Kommune har været en del af i perioden fra foråret 2014 og frem til
efteråret 2016.
Task Force-forløbet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Norddjurs
Kommune med det formål at højne kvaliteten i kommunens sagsbehandling og bidrage til
øget læring og udvikling på børne- og ungeområdet.
Der er udarbejdet interne retningslinjer for:
1. Børnefaglig undersøgelse
2. Systematik i sagsbehandlingen
15
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3. Underretninger
4. Handleplaner
5. Efterværn.
Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatskataloger og retningslinjer er vedlagt som bilag.
Ændringer:
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og
indsatskataloger på børne- og ungeområdet er:


Kvalitetsstandarden og indsatskatalogerne er blevet tilpasset til den nye, fælles
skabelon for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



For at lette læsningen og forståelsen er der foretaget en sproglig tilpasning af
materialet. Der er tale om små justeringer, som ikke har indholdsmæssig betydning.



Der er ikke sket ændringer i tilbuddenes indsatser eller serviceniveau.

Der er endnu ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for Norddjurs Kommunes arbejde i
henhold til Servicelovens §11 stk. 3., der vedrører den forebyggende og tidlige indsats.
Norddjurs Kommune er aktuelt sammen med Metodecenteret og Aarhus Kommune i gang
med at afprøve en samarbejdsmodel for den del af de forebyggende foranstaltninger, der yders
efter servicelovens §11, stk. 3. Den endelige formulering af retningslinjerne på dette område
afventer prøveperiodens afslutning i sommeren 2018.
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 19. april 2018 besluttet at sende forslaget til
kvalitetsstandard samt tilhørende indsatskataloger på børne- og ungeområdet i Norddjurs
Kommune til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringsfristen er den 11. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard og reviderede indsatskataloger på børne- og ungeområdet.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge

56816/18

2 Åben Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs

91455/18

3 Åben Indsatskatalog - Familiehuset

91456/18

4 Åben Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats

91457/18

5 Åben Task Force retningslinjer - Børnefaglig undersøgelse

39216/18

6 Åben Task Force retningslinjer - Systematik i sagsbehandling

39218/18

7 Åben Task Force retningslinjer - Underretninger

39222/18

8 Åben Task Force retningslinjer - Handleplan

39221/18

9 Åben Task Force retningslinjer - Efterværn

39219/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslaget til en revideret kvalitetsstandard og reviderede indsatskataloger
på børne- og ungeområdet til efterretning.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
demens.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for demens er:


Konkrete sagsbehandlingstider er flyttet til indsatskatalog



Kontaktinformationer er opdateret.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for demens er:


Aflastning/afløsning – oplysninger om dagtilbud er flyttet til afsnittet om dagtilbud



Dagtilbud - det vejledende tidsforbrug ændres fra 2 dage til op til 2 dage om ugen
(præcisering af gældende praksis)



Dagtilbud - åbningstider for dagtilbud er opdateret



Dagtilbud/træning - det er tilføjet, at der kan forekomme aflysninger grundet
sygdom/ferie (præcisering af gældende praksis)



Åben rådgivning - kontaktoplysninger og træffetid for demenskoordinatorer er tilføjet.

Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 29. maj 2018 besluttet at sende forslag til
kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslag til ny
kvalitetsstandard og nyt indsatskatalog for demens.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

87266/18

2 Åben Indsatskatalog for demens

87267/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager forslag til ny kvalitetsstandard og nyt indsatskatalog for demens til
efterretning.
Handicaprådet bemærker, at det i forbindelse med det vejledende tidsforbrug (dagtilbud)
fremover ikke bør blive sværere at få tilkendt 2 dage, end det er tilfældet i dag.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.16.A00

18/121

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapporter fra tilsynsbesøg på:


Børne- og Ungecenter Norddjurs – Børnecentret



Børne- og Ungecenter Norddjurs – Ungecentret.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 14. maj 2018 besluttet at sende
tilsynsrapporterne til høring i handicaprådet inden den endelige behandling i børne- og
ungdomsudvalget. Høringsfristen er den 11. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punkter har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til de to tilsynsrapporter fra
Socialtilsyn Midt.
Bilag:
1 Åben Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret

69571/18

2 Åben Børne- og Ungecenter Norddjurs - Ungecentret

69576/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Handicaprådet tager de to tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt vedr. Børne- og Ungecenter
Norddjurs til efterretning.
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Handicaprådet udtrykker sin anerkendelse samt bemærker, at der på området magtanvendelse
er ydet en indsats, og at omfanget er blevet nedbragt.
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Norddjurs Kommunes Handicappris 2017
27.69.48.G01

13/1748

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i 2010, at der blev indstiftet en kommunal handicappris og
godkendte i samme forbindelse kriterier for handicapprisen.
Handicapprisen er de seneste år blevet uddelt i forbindelse med voksen- og plejeudvalgets
ordinære møde sidst i november. I år er det tirsdag den 27. november 2018.
Kriterier for uddeling af prisen er vedlagt som bilag.
Nedenfor er skitseret et forslag til tidsplan:
Uge 33, 2018

Annoncering under kommunens sider i den lokale presse.
Pressemeddelelse og omtale på kommunens hjemmeside

Uge 38, 2018

Frist for indsendelse af indstillinger af kandidater: mandag den 17.
september 2018

Uge 40, 2018

De indsendte indstillinger behandles på handicaprådets møde den 4.
oktober 2018. Handicaprådet udvælger to kandidater til prisen. Der
tages kontakt til de udvalgte kandidater, og handicaprådet laver
herefter indstilling til voksen- og plejeudvalget.

Uge 44, 2018

Indstillingerne behandles og prismodtager vælges på voksen- og
plejeudvalgets møde den 30. oktober 2018. Der udsendes
invitationer

til

indstillede,

indstillere,

pressen,

politikere,

forvaltningsrepræsentanter, ældreråd og handicapråd.
Uge 48, 2018

Handicapprisen uddeles på voksen- og plejeudvalgets møde den 27.
november 2018.
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Uge 48, 2018

06-06-2018

Offentliggørelse af vinder samt alle indstillede kandidater, som
ønsker deres navn offentliggjort. Pressemeddelelse og omtale på
kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at tidsplanen for uddeling af handicapprisen 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Norddjurs Kommunes handicappris 2018 - kriterier
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Godkendt.
Karoline Bergkvist Søgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Evaluering af dialogmøde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. maj 2018
27.69.48.G01

18/286

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23. maj
2018.
Der var følgende punkter til mødet:


Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)



Fleksjob



Oprettelse af stillinger under særlige vilkår – partnerskaber



Information om de initiativer, som Norddjurs Kommune agter at iværksætte –
herunder nyttejob og sanktioner



Information om den nye FGU

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet evaluerer det afholdte dialogmøde med erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Tiltrådt.
Karoline Bergkvist Søgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Handicaprådets arbejdsplan 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for handicaprådet i 2018.
Arbejdsplan er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget behandler i forbindelse med sine
møder hhv. den 21. juni og den 26. juni forslag til at begrænse udgifterne. Der er på
nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den videre proces. Det kan dog være
hensigtsmæssigt, hvis handicaprådet reserverer tid til at holde et ekstraordinært
handicaprådsmøde inden sommerferien, såfremt det viser sig, at der bliver sendt
budgetmateriale i høring.
Det foreslås, at der med henblik på eventuel udarbejdelse af høringssvar reserveres tid til
ekstraordinært møde i handicaprådet den 28. juni 2018 kl. 15.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at:
1. Den reviderede arbejdsplan for 2018 godkendes
2. Handicaprådet beslutter, at reservere tid til et ekstraordinært møde den 28. juni 2018
kl. 15.00.
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Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2018

94495/18

Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Ad 1
Godkendt.
Ad 2
Godkendt.
Karoline Bergkvist Søgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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14.

06-06-2018

Orientering
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

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


Temadag for kommunale handicapråd den 30. maj 2018 – Alice Brask har deltaget.



Retningslinjer vedr. reklamefinansiering.



Udtrædelse af handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 06-06-2018
Tiltrådt.
Karoline Bergkvist Søgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Jysk Fællesindkøb - Genudbud på levering af ortopædisk fodtøj
27.69.48.G01

18/6778

Lukket sag
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Bilagsoversigt
3.

4.

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

2.

Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken (87242/18)

Budgetproblemer i 2018 og 2019
1.

Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo marts 2018 på børne- og ungdomsudvalgets
område (55535/18)

2.

Indsatstrappen (60975/18)

3.

Oversigt over aftaleenhedernes mer-mindreforbrug i 2018 (56922/18)

4.

Tiltag/greb til økonomisk og faglig styring/udvikling på socialområdet - børn og
unge (56713/18)

5.

Budgetproblemer på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 og 2019
(55651/18)

6.

Oversigt over mulige besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
(61141/18)

5.

Kvalitetsstandarder for dækning af merudgifter og kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste
1.

Kvalitetsstandard - Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41)
(72585/18)

2.

Kvalitetsstandard - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)
(72588/18)

6.

Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
1.

Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/

særligt

beskæftigelsesforløb (87244/18)
2.
7.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (87251/18)

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
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1.
8.

9.

10.

11.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (87254/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger på børne- og ungeområdet
1.

Kvalitetsstandard myndighed - børn og unge (56816/18)

2.

Indsatskatalog - Børne- og Ungecentret Norddjurs (91455/18)

3.

Indsatskatalog - Familiehuset (91456/18)

4.

Indsatskatalog - Forebyggelse og Tidlig Indsats (91457/18)

5.

Task Force retningslinjer - Børnefaglig undersøgelse (39216/18)

6.

Task Force retningslinjer - Systematik i sagsbehandling (39218/18)

7.

Task Force retningslinjer - Underretninger (39222/18)

8.

Task Force retningslinjer - Handleplan (39221/18)

9.

Task Force retningslinjer - Efterværn (39219/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
1.

Kvalitetsstandard for demens (87266/18)

2.

Indsatskatalog for demens (87267/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Børne- og Ungecenter Norddjurs - Børnecentret (69571/18)

2.

Børne- og Ungecenter Norddjurs - Ungecentret (69576/18)

Norddjurs Kommunes Handicappris 2017
1.

13.

06-06-2018

Norddjurs Kommunes handicappris 2018 - kriterier (79863/18)

Handicaprådets arbejdsplan 2018
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2018 (94495/18)
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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)

Jørgen Deichgræber, suppleant
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