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Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 4. oktober 2018 til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Godkendt.
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Orientering om personalegennemstrømning og brugen af vikarer på handicapområdet
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde den 4. oktober 2018 fremsatte handicaprådet i forbindelse med
udarbejdelse af høringssvar til Socialtilsyn Midts tilsynsrapport for Skovstjernen ønske om at
få oplyst:


Hvad der kan være årsag til den høje personalegennemstrømning



Om de vikarer, som man benytter på handicapområdet, er uddannede

Socialchef Hanne Nielsen deltager på handicaprådets møde og besvarer spørgsmålene.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
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Udmøntning af budget 2019-2022
00.30.00.Ø00

18/14515

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre besparelse på
voksen- og plejeudvalgets område på 17,55 mio. kr. i 2019, 31,75 mio. kr. i 2020, 32,15 mio.
kr. i 2021 og 31,65 mio. kr. i 2022.
I budgetaftalen er der indarbejdet besparelser på i alt 22,55 mio. kr. i 2019, 43,45 mio. kr. i
2020, 41,25 mio. kr. i 2021 og 40,75 mio. kr. i 2022. Samtidig er der afsat et rammebeløb til
tilbagekøb/reduktion af besparelser på i alt 5,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020 og 9,1
mio. kr. i efterfølgende år.
Det fremgår også af budgetaftalen, at ”aftalepartierne er enige om, at forslagene til
besparelser endeligt prioriteres af voksen- og plejeudvalget, idet der især lægges vægt på at
reducere besparelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene”.
På denne baggrund skal voksen- og plejeudvalget tage stilling til hvilke af de indarbejdede
besparelser, der skal reduceres.
En oversigt over de besparelser, der er beskrevet i budgetaftalen, fremgår af den følgende
tabel:
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Nr.
S701
S702
S703
S704
S705
S706
S707
S708
S709
S710
S711
S712
S713
S714
S715
S716
S717
S718
S719
S720
S721

07-11-2018

Forslag
Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes
Lukning af åbne cafetilbud
Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning
reduceres
Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes
Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med
ca. 10 pct.
Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver
tredje uge
Klippekortsordning ophører helt
Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

2019
-0,900
-0,700

2020
-0,900
-3,300

2021
-0,900
-3,300

2022
-0,900
-3,300

-2,600

-4,100

-4,100

-4,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-3,000

-6,000

-6,000

-6,000

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,800

-3,500

-3,500

-3,500

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.
Effektivisering af drift
Justering af mængdeændringsmodel
Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og
cirkulæreprogram
Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde
Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges
Ferieordning for beboere i botilbud reduceres
Ledsagerordning - §81 ophører
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med
ca. 10 pct.
Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud
reduceres med ca. 10 pct.
Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum
Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og
psykiatriområdet
Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og
omsorgsområdet

-1,400
-1,000
-0,800

-2,800
-1,000
-4,900

-2,800
-1,000
-1,500

-2,800
-1,000
-0,600

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

-0,450
-0,100
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-0,450
-0,300
-1,000
-0,100

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-2,100

-4,300

-4,300

-4,300

-1,200

-1,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

-22,550

-43,450

-41,250

-40,750

Til brug for voksen- og plejeudvalgets stillingtagen til hvilke besparelsesforslag, der skal
reduceres, har forvaltningen har udarbejdet konkrete beskrivelser af, hvordan de enkelte
forslag kan udmøntes.
Forslagene er vedlagt som bilag.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede følgende på sit møde den 30. oktober 2018:
Voksen- og plejeudvalget foreslår, at der som udgangspunktet foretages tilbagekøb på driften
på 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Dermed kan besparelsen på
voksen- og plejeudvalgets område reduceres med følgende beløb:
Nr.

Forslag

2019

2020

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

0,900

0,900

S702

Lukning af åbne cafetilbud

0,500

2,300

S703

Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres

0,700

1,000

S704

Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes

S705

Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

S706

Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge

S707

Klippekortsordning ophører helt

S708

Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

1,500

2,500

S709

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.

0,500

1,000

S710

Effektivisering af drift

S711

Justering af mængdeændringsmodel

S712

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram

S713

Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde

S714

Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges

S715

Ferieordning for beboere i botilbud reduceres

S716

Ledsagerordning - §81 ophører

0,100

0,100

S717

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.

S718

Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca.

0,800

1,300

5,000

9,100

10 pct.
S719

Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum

S720

Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet

S721

Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet
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På baggrund af ovenstående foreslås det således, at gennemføres følgende besparelser:
Nr.

Forslag

2019

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

S702

Lukning af åbne cafetilbud

S703

Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning
reduceres

S704

Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes

S705

Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med
ca. 10 pct.

S706

Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver
tredje uge

2020

2021

2022

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,200

-1,000

-1,000

-1,000

-1,900

-3,100

-3,100

-3,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-3,000

-6,000

-6,000

-6,000

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

S707

Klippekortsordning ophører helt

S708

Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.

S709

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.

-0,900

-1,800

-1,800

-1,800

S710

Effektivisering af drift

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

S711

Justering af mængdeændringsmodel

-0,800

-4,900

-1,500

-0,600

S712

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

cirkulæreprogram
S713

Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde

-0,450

-0,450

-0,450

-0,450

S714

Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges

-0,100

-0,300

-0,300

-0,300

S715

Ferieordning for beboere i botilbud reduceres

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

S716

Ledsagerordning - §81 ophører

0,000

0,000

0,000

0,000

S717

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-1,300

-3,000

-3,000

-3,000

-1,200

-1,600

ca. 10 pct.
S718

Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i
botilbud reduceres med ca. 10 pct.

S719

Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum

S720

Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og
psykiatriområdet

S721

Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og
omsorgsområdet

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

-17,550

-34,350

-32,150

-31,650

Voksen- og plejeudvalget lægger vægt på, at det med de tilbagekøbte beløb bliver muligt at
besvare nødkald straks, og at det derefter aftales med borgerne, hvor hurtigt, der er behov for,
at personalet når frem. Derudover lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at aflastning i
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eget hjem tilbageføres fra det midlertidige serviceniveau på ”op til 2 timer ugentlig” til igen at
blive på ”op til 4 timer ugentlig”.
Voksen- og plejeudvalget foreslår desuden, at der i 2020 afsættes 0,3 mio. kr. til optimering af
sygeplejeklinikker og 0,5 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr for at muliggøre
gennemførelsen af besparelserne på hjemmesygeplejen. De resterende 1,8 mio. kr. i 2020
afsættes som en buffer.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 30. oktober 2018 besluttet at sende forslaget til
reduktion i de indarbejdede besparelser på voksen- og plejeudvalgets område til høring i
ældrerådet, handicaprådet, frivilligrådet og MED-udvalg. Høringsfristen er fastsat til den 19.
november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Se sagsfremstilling.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til reduktion i de
indarbejdede besparelser på voksen- og plejeudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Beskrivelser af spareforslag

187433/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet gør opmærksom på, at der, ud over de nævnte besparelser i voksen- og
plejeudvalgets udmøntning af budgettet er et område, som er vigtigt for handicaprådet. Det
drejer sig om motion og sundhed for udviklingshæmmede borgere, som bor på kommunens
bosteder eller privat.
Handicaprådet anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til mål at udarbejde
grundlaget for, hvordan det sikres, at den nævnte målgruppe får motion og deltager aktivt i
idrætsaktiviteter som en varig ordning.
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Sundhedsperspektivet ligger os meget på sinde, og det er vores opfattelse og overbevisning, at
motion forebygger følgesygdomme og overvægt.
Det skønnes, at bostedernes økonomi og normering er en hindring for, at de selv kan magte
opgaven. FN´s Handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt fuldt ud, pålægger
deltagerlandene at sikre, at alle borgere uanset handicap, får lige muligheder for at deltage i
det sociale liv og i kultur- og idrætsaktiviteter.
Arbejdsgruppen bør omfatte repræsentanter fra:


Socialområdet



Kultur- og Fritid



Foreninger og idrætshaller



Handicaporganisationer



Parasport Danmark



DGI

Det er handicaprådets opfattelse, at arbejdsgruppen bl.a. bør undersøge støttemuligheder af
forskellig art, herunder fra DIF’s og DGI´s indsatser i ”Bevæg dig for livet” samt puljer i
Parasport Danmark.
Det er endvidere væsentligt, at arbejdsgruppen indhenter erfaringer fra andre kommuner, som
har arbejdet med denne opgave i længere tid, herunder Vejle og Frederikshavn.
Arbejdsgruppen bør også undersøge muligheden for at oprette en forening, som i givet fald
kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven samt eksempelvis DIF og DGI´s fælles
foreningspulje.
Økonomisk er udfordringen leje af idræts-og svømmehal samt eventuelt livreddere.
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Det følgende høringssvar gælder kun for DH’s medlemmer af handicaprådet i Norddjurs
Kommune:
DH’s medlemmer fastholder høringssvaret fra DH Norddjurs til budgetaftalen 2019-2022 og
har følgende yderligere kommentarer:
S 715: Ferieordning for beboere i botilbud reduceres
Budgettet er reduceret væsentligt, og det skønnes, at det kan være svært at sikre, at alle
borgere på bosteder får tilbudt selv meget korte ferieophold med få overnatninger.
Det anbefales, at der snarest muligt igen tilføres midler til puljen, så tilbuddet bliver bredt
funderet.
I budgetbemærkninger nævnes, at borgerne selv har mulighed for at tilkøbe ferie, men det er
vigtigt at pointere, at det kun er en tillægsaftale, som ikke kan og må erstatte den
lovforpligtigelse, som kommunen har.
S 716: Ledsagerordning - §81 ophører
DH’s medlemmer finder det positivt, at puljen stadig er gældende.
DH’s medlemmer bemærker, at der i kvalitetsstandarden nævnes øvre timegrænser for
ledsagerordningen. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at kommunen ved hvert
enkelt ansøgning skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og
vurdere, om der skal ske en fravigelse fra det generelle serviceniveau.
DH’s medlemmer mener derfor, at kommunen kan vælge at ændre kvalitetsstandarden, så den
bliver i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse. Det anbefales, at der
godkendes en fleksibel ordning, der tilgodeser den enkeltes behov. Det skønnes ikke at
medføre øgede udgifter for kommunen.
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S701: Lukning af åbne aktivitetstilbud
DH’s medlemmer anbefaler, at tilbagekøb af S701, Lukning af åbne aktivitetstilbud,
bortfalder, og at provenuet på 0,900 mio. kr. i stedet anvendes til tilbagekøb af:


dele af S704, Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes: Sundhedsfaglig konsulent,
387.000 kr. (2020).



dele af S707, Klippekortsordning ophører helt: 513.000 kr.

Begrundelsen herfor er, at bortfald af de åbne aktivitetstilbud ikke vil være indgribende, da
der fortsat vil være mulighed for visitering til aktivitetstilbud. Ved opretholdelse af stillingen
som sundhedsfaglig konsulent vil risikoen for dårligere sundhedstilstand kunne reduceres.
Fuldstændigt bortfald af klippekortordningen vil gå hårdt ud over de svageste ældre.

10

Handicaprådet

4.

07-11-2018

Værdighedspolitik 2018-2021
27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det blev i 2016 et lovkrav, at de enkelte kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik for
ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde kommunens overordnede pejlemærker og
principper for en værdig ældrepleje.
Der er et krav, at kommunalbestyrelsen vedtager en ny værdighedspolitik inden for det første
år af en ny valgperiode og værdighedspolitikken skal således være godkendt inden udgang af
2018.
Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive følge emner:
1) Livskvalitet
2) Selvstændighed
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende.
Punkt 6 er først tilføjet som et krav fra 2018 og frem.
Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune skal ses i relation til, at den
nuværende værdighedspolitik blev vedtaget i 2016. Derudover vedtog kommunalbestyrelsen i
2017 en ny ældrepolitik for Norddjurs Kommune, som gennem en omfattende
inddragelsesproces har sat rammen og visionerne for kommunens ældrepleje.
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Forslaget til en ny værdighedspolitik for Norddjurs Kommune tager derfor afsæt i den
eksisterende værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende. Forslaget er
vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 30. oktober 2018 besluttet at sende forslaget til
en revideret værdighedspolitik til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er
fastsat til den 19. november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
værdighedspolitik for Norddjurs Kommune.
Bilag:
1 Åben Forslag til værdighedspolitik 2018-2021
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager forslaget til en revideret værdighedspolitik til efterretning.
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Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 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 personlig og praktisk
hjælp.
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 kravene til påbegyndelse af leverancer blevet præciseret, så de
stemmer overens med de gældende kvalitetsstandarder. 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 personlig og praktisk hjælp, kontrakt til godkendelse af leverandører
under fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 30. oktober 2018 besluttet at sende
kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 19. november 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 personlig og praktisk hjælp.
Bilag:
1 Åben Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019

165001/18

2 Åben Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2019

164999/18

3 Åben Fritvalgsblanket

165710/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp til
efterretning
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6.

07-11-2018

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Grenaa
29.18.00.K09

18/15612

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. juni 2018 gennemført et planlagt risikobaseret tilsyn
i hjemmesygeplejen Grenaa.
Det risikobaserede tilsyn træder i stedet for det tidligere embedslægetilsyn. Derfor er formålet
med

tilsynet

at

vurdere

de

sundhedsfaglige

ydelser

–

herunder

journalføring,

medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for Patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget har udløst en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Det er styrelsens vurdering, at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op
på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 30. oktober 2018 besluttet at sende
tilsynsrapporten til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 19.
november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

15

Handicaprådet

07-11-2018

Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Hjemmesygeplejen Grenaa

167127/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.
Handicaprådet ønsker en orientering om, hvordan der arbejdes med at mindske
problemstillinger omkring medicinhåndtering.
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7.

07-11-2018

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Plejecenter Digterparken
29.00.00.K09

18/16546

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 26. februar 2018 gennemført et planlagt risikobaseret
tilsyn på Plejecenter Digterparken i Grenaa.
Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige ydelser – herunder journalføring,
medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for Patientsikkerhed er øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget har udløst en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af 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.
Styrelsen konkluderer generelt, at Digterparken fremstår velorganiseret med gode procedurer
og høj grad af systematik.
Dog konstaterede styrelsen enkelte mangler i den sundhedsfaglige dokumentation, og at der
var et enkelt tilfælde, hvor medicinhåndteringen var i uoverensstemmelse med gældende
regelsæt.
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018 at sende
tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed til høring i ældrerådet, handicaprådet samt
bruger- og pårørenderådet på Digterparken. Høringsfristen er fastsat til den 17. december
2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Bilag:
1 Åben Plejecenter Digterparken - Tilsynsrapport 2018

177659/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.
Handicaprådet ønsker en orientering om, hvordan der arbejdes med at mindske
problemstillinger omkring medicinhåndtering.
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8.

07-11-2018

Punkter til dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. december
27.69.48.G01

18/286

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet tirsdag den 18. december
2018 kl. 13.00-13.40. Mødet holdes i rådssalen, Torvet 3 i Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter, hvilke emner rådet ønsker at drøfte med miljøog teknikudvalget samt hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet ønsker at drøfte følgende emner:


Kollektiv trafik



Tilgængelighed til busser og letbane



Inddragelse af repræsentanter fra handicapområdet ved bygge- og anlægsprojekter



Handicapparkering/parkering



Skiltning

Karoline Bergkvist Søgaard deltager ikke på dialogmødet.
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9.

07-11-2018

Budgetopfølgning for handicaprådet - 3. kvartal 2018
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Det

er

tidligere

blevet

foreslået,

at

handicaprådet

fremover

laver

kvartalsvise

budgetopfølgninger.
Nedenfor ses opfølgning fra 3. kvartal 2018.
Forbrug indtil
Budgetposter

Budget

Kørsel

Restbeløb

30. sep. 2018

10.000

7.763

2.237

Ipad abonnement

1.000

748

252

Handicappris

6.000

6.000

Møder, konferencer mv.

20.000

2.200

17.800

Medlemskontingent DH

500

314

186

11.024

36.976

Stop-op-dag/juleafslutning

10.500

I alt

48.000

Økonomiske konsekvenser
Handicaprådet har i 2018 et budget på 48.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager budgetopfølgningen til efterretning.
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10.

07-11-2018

Fælles prisuddeling
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra frivilligrådet, der inviterer repræsentanter fra
handicaprådet og fritidsrådet til et møde angående fælles fejring og prisuddeling.
Mødet afholdes mandag d. 19. november kl. 15.30 på Sygehusvej 15 i Ørsted.
Handicaprådets medlemmer har fået tilsendt henvendelsen på mail.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter, hvem fra handicaprådet, der deltager på mødet.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Winnie Joan Åkesson og Peter Hjulmand deltager i mødet.
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11.

07-11-2018

Det Centrale Handicapråds årsmøde 2019
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Tirsdag den 5. februar 2019 afholder Det Centrale Handicapråd årsmøde på Hotel Nyborg
Strand.
Invitationen til årsmødet sendes ud ultimo 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter, hvem fra handicaprådet, der deltager på
årsmødet.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Alice Brask, Kåre Lehmann Laursen, Peter Hjulmand og eventuelt Pia Bjerregaard deltager
på årsmødet.
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12.

07-11-2018

Handicaprådets mødeplan 2019
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 godkendt den politiske
mødekalender for 2019. Efterfølgende har de enkelte fagudvalg godkendt fagudvalgenes
mødedatoer for 2019.
På baggrund af den politiske mødekalender for 2019, har forvaltningen udarbejdet et forslag
til mødekalender for handicaprådet. Der foreslås følgende mødedatoer i 2019, og at
mødetiden fastsættes til kl. 15.00-17.30.


Onsdag den 16. januar 2019



Onsdag den 6. februar 2019



Onsdag den 13. marts 2019



Onsdag den 17. april 2019



Torsdag den 16. maj 2019



Torsdag den 13. juni 2019



Torsdag den 15. august 2019



Torsdag den 12. september 2019



Onsdag den 9. oktober 2019



Onsdag den 13. november 2019



Onsdag den 11. december 2019.

En mødekalender for 2019 er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over
møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, de stående udvalg samt forslag til placering
af handicaprådets møder.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådets mødeplan 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2019 inkl. handicaprådet

189990/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Godkendt med følgende ændring:
Mødet torsdag den 12. september 2019 rykkes frem til onsdag den 11. september 2019.
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13.

07-11-2018

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.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at den reviderede arbejdsplan for 2018 godkendes
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2018

191556/18

Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Godkendt.
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14.

07-11-2018

Orientering
27.69.48.G01

18/285

Åben sag

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


Temadag om pårørendepolitikken den 25. oktober 2018



Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at Norddjurs
Kommunes Handicappris 2018 uddeles til Vivild Håndbold Starz. Uddelingen finder
sted tirsdag den 27. november 2018 kl. 18.00-19.00.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 07-11-2018
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

26

Handicaprådet

07-11-2018

Bilagsoversigt
3.

Udmøntning af budget 2019-2022
1.

4.

Værdighedspolitik 2018-2021
1.

5.

6.

1.

Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2019 (165001/18)

2.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2019 (164999/18)

3.

Fritvalgsblanket (165710/18)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Grenaa

Plejecenter Digterparken - Tilsynsrapport 2018 (177659/18)

Handicaprådets mødeplan 2019
1.

13.

Tilsynsrapport - Hjemmesygeplejen Grenaa (167127/18)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Plejecenter Digterparken
1.

12.

Forslag til værdighedspolitik 2018-2021 (176612/18)

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

1.
7.

Beskrivelser af spareforslag (187433/18)

Politisk mødekalender 2019 inkl. handicaprådet (189990/18)

Handicaprådets arbejdsplan 2018
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2018 (191556/18)
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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)
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