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Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2019
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 16. januar 2019 til godkendelse.
http://polweb.norddjurs.dk/open/Handicapr%C3%A5det%20(%C3%85ben)/2019/16-012019/Referat%20(%C3%85ben)/HR-16-01-2019%20%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Godkendt.
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Orientering om procedurer i forbindelse med det forestående valg kl. 15.00
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde vil jurist fra direktionssekretariatet Jette Kusk deltage og give en
orientering om procedurer i forbindelse med det forestående valg.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Jurist i direktionssekretariatet Jette Kusk orienterede om særlige valgregler for handicappede
og adgangsforhold til valgsteder forud for det kommende folketingsvalg.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Forslag til kvalitetsstandard for § 32 tilbud
27.18.00.P23

19/929

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Med budgetaftalen 2019-2022 besluttede forligspartierne, at den specialpædagogiske enhed
fremover skal varetage den specialpædagogiske bistand og støtte i Norddjurs Kommune efter
servicelovens § 32 og dagtilbudslovens § 4, stk. 2. Hidtil er denne opgave blevet varetaget af
eksterne tilbud i nabokommuner.
Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra område Auning
og område Grenaa, tre medarbejdere fra specialpædagogisk enhed, to repræsentanter fra
forvaltningen samt skole- og dagtilbudschefen. Arbejdsgruppe har arbejdet med det
fremtidige samarbejde samt udvikling af tilbuddet. På baggrund heraf har arbejdsgruppen
udarbejdet en kvalitetsstandard samt en procedurebeskrivelse for det fremtidige samarbejde i
forhold til varetagelse af opgaven.
Forslaget til kvalitetsstandard for dagtilbudspladser efter servicelovens § 32 samt en
procedurebeskrivelse for samarbejdet er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 24. januar 2019, at forslag til
kvalitetsstandard for pladser i særligt dagtilbud med tilhørende procedurebeskrivelse for
samarbejdet skal sendes til høring i handicaprådet samt bestyrelser og lokaludvalg med
tilknytning til dagtilbudsområdet. Høringsfristen er fastsat til den 18. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en
kvalitetsstandard for § 32 tilbud.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for § 32 tilbud

14702/19

2 Åben Beskrivelse af samarbejde om § 32 tilbud

10281/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Handicaprådet finder det positivt, at de 8 pladser placeres i to almindelige dagtilbud, der
begge dækker 0 - 6 år.
Handicaprådet anbefaler, at det sikres, at de fysiske rammer tilgodeser såvel behov for den
specialpædagogiske indsats og træning som eventuelle behov i forhold til kørestole, lift, den
nødvendige skærmning og adgang til stillerum mv.
Det er godt, at kommunen sikrer adgang til den nødvendige specialviden, herunder at der om
nødvendigt indhentes vidensressourcer udenfor kommunens egne rammer.
Handicaprådet anbefaler, at der i beskrivelsen af samarbejde om § 32 tilbud medtages et afsnit
om overgangen fra dagtilbud til skole, så det sikres, at viden og indsigt om barnets situation
videregives.
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Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
27.36.00.G01

13/5800

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetstandard for – Borgerstyret Personlig
Assistance – BPA ordningen efter Servicelovens § 95 og 96.
Kvalitetsstandarden har været gældende siden 26. juni 2018, og det er forvaltningens
vurdering, at der kun er behov for at foretage sproglige justeringer af teksten. Der er ikke
ændringer i det serviceniveau, som kvalitetsstandarden dækker.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. januar 2019, at kvalitetsstandarden
for – Borgerstyret Personlig Assistance – BPA ordningen efter Servicelovens § 95 og 96 skal
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 25. februar
2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetstandarden for –
Borgerstyret Personlig Assistance – BPA ordningen efter Servicelovens § 95 og 96.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
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Handicaprådet henstiller til, at ændringer i kvalitetsstandarder gøres tydelige med farve,
således at det tydeligt fremgår, hvad der er ændret.
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Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

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


Kontaktinformationer: Kontaktinformationerne er blevet opdateret



Indsatskatalog: Information om åben rådgivning er flyttet til indsatskataloget.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Høreområdet – øvrige ydelser: Under målgruppen er det blevet præciseret, at der er
tale om svært hørehæmmede borgere, som stadig har problemer med at kommunikere
på trods af høreapparatsbehandling og høretekniske hjælpemidler.



Høreområdet – øvrige ydelser: Information om tinnitus-undervisning er tilføjet.



Synsområdet: Under målgruppen er det præciseret at for at modtage indsatser på
synsområdet, skal borgeren være blind eller have en varig nedsat synsevne, hvor
restsynet er under 6/18 (0,33).



Taleområdet: Under varighed og tidsbegrænsninger er der tilføjet oplysninger om
moduler.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. januar 2019, at forslaget til
kvalitetsstandard og indsatskatalog for kommunikationsområdet skal sendes til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetsstandard og
indsatskatalog for kommunikationsområdet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for kommunikationsområdet

14383/19

2 Åben Indsatskatalog for kommunikationsområdet

14390/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet gør opmærksom på, at titlen Kommunikation er misvisende i forhold til
indholdet

i

kvalitetsstandarden.

Handicaprådet

foreslår

på

den

baggrund,

at

kvalitetsstandarden får et mere retvisende navn. Et forslag er kvalitetstandard for tale- høre og
synskommunikation.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Træningscenter Auning
29.09.15.K09

19/1098

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. december 2018 gennemført et planlagt risikobaseret
tilsyn hos Træningscenter Auning.
Det risikobaserede tilsyn svarer til det tidligere embedslægetilsyn og sætter derfor fokus på de
sundhedsfaglige ydelser. Styrelsen for Patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget udløste en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Det er styrelsens vurdering, at Træningscenter Auning er i stand til at rette op
på det enkelte anførte problem ud fra den rådgivning, der blev givet under
tilsynet.

Styrelsen fandt i 1 ud af 6 gennemsete journaler et enkelt tilfælde, hvor et informeret
samtykke fra patienten ikke var noteret tydeligt nok.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. januar 2019, at tilsynsrapporten
vedrørende træningscenter Auning skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 25. februar 2019.
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten
vedrørende træningscenter Auning.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Træningscenter Auning 2018
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
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Forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens § 81
27.48.00.G01

17/16832

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for ledsagelse efter servicelovens § 81. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for
budget 2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der truffet beslutning om at reducere
puljen til ledsagelse efter servicelovens §81 fra 0,2 mio. kr. til 0,1 mio. kr. årligt.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny kvalitetsstandard for
ledsagelse efter servicelovens § 81.
I 2015 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en ledsagerordning for psykisk
handicappede borgere i Norddjurs Kommune. Formålet var at give psykisk handicappede
borgere mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter og engagere sig i kultur- og
samfundsliv på lige fod med andre borgere.
Kvalitetsstandarden blev senest revideret i november 2017. I den forbindelse blev
kvalitetsstandarden ændret, så antallet af ugentlige timer, som borgeren kunne bevilliges, blev
sat op til 2 timer fra hidtil 1 time. Samtidig fik borgerne mulighed for at opspare op til 8 timer
til længerevarende aktiviteter, mod tidligere 4 timer.
Som konsekvens af, at der fremadrettet afsættes 0,1 mio. kr. årligt til ledsagerordningen for
psykisk handicappede borgere, er kvalitetsstandarden ændret tilbage til det oprindelige
serviceniveau.
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Det betyder, at:


Antallet af ugentlige timer, som borgeren kan bevilliges, sættes ned til 1 time, i
forhold til nuværende 2 timer.



Borgerne fremadrettet vil kunne opspare op til 4 timer til længerevarende aktiviteter, i
forhold til de nuværende 8 timer.

Der er derudover ikke fortaget andre ændringer i kvalitetsstandarden.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. januar 2019 at fastholde det
nuværende serviceniveau, idet at antallet af brugere af ordningen ikke er steget i forbindelse
med udvidelsen af timetallet til ledsagelse i løbet af 2018.
Samtidig besluttede voksen- og plejeudvalget, at kvalitetsstandarden for ledsagelse efter
servicelovens § 81 genbehandles i starten af 2020.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet til ledsagelse efter Servicelovens § 81 er fra 2019 reduceret fra 0,2 mio. kr. til 0,1
mio. kr. årligt
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandarden for ledsagelse efter
servicelovens § 81 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for ledsagelse efter SEL § 81

14338/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at det reviderede serviceniveau fra november 2017
fastholdes.
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Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
og indsatskataloget for sygepleje. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for
budget 2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
og indsatskataloget udelukkende sendes til politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for sygepleje er:


Kvalitetskrav: Formuleringen ’akut sygepleje kan dog iværksættes inden for få timer’
er blevet ændret til ’akut sygepleje kan dog iværksættes inden for max 2 timer’.

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


Indsatskataloget: Under alle indsatser er det tilføjet, at sygeplejen som udgangspunkt
tilbydes på en sygeplejeklinik.



IV-behandling: Indsatsen IV-behandling er fjernet fra indsatskataloget, da voksen- og
plejeudvalget den 22. august 2018 besluttede at opsige kommunens IV-aftale med
Randers Sygehus grundet besparelserne.



Medicinadministration: Under borgerens opgaver er det præciseret hvilken type
doseringsæsker, borgeren skal købe. Under varighed/tidsbegrænsning er det tilføjet, at
’ved stabilt medicinbehov i 3 måneder, foretages en faglig vurdering af borgerens
mulighed for at overgå til dosisdispensering’.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 30. januar 2019 kvalitetsstandard og
indsatskatalog for sygepleje.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandard og indsatskatalog for sygepleje
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for sygepleje

14345/19

2 Åben Indsatskatalog for sygepleje

14349/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
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Forslag til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for afløsning og aflastning. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringer i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Kriterier og omfang: Afsnittet er blevet opdelt i henholdsvis afløsning og aflastning.
Kvalitetsstandarden afspejler, at serviceniveauet er opgraderet til igen at kunne udløse
op til 4 timer afløsning i hjemmet om ugen.



Levering: Links til gældende takster for egenbetaling ved aflastning er indsat.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 30. januar 2019 kvalitetsstandard for
afløsning og aflastning.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandard for afløsning og aflastning tages
til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
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06-02-2019

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for kørsel. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget 2019-2022 forholdt
sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden udelukkende sendes til
politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Målgruppe: Afsnittet er blevet præciseret ved at tilføje en særskilt målgruppe for
handicapkørsel.



Kriterier og omfang: Opdeling af kriterier og omfang for henholdsvis genoptræning
efter Sundhedsloven og træning efter Serviceloven. For genoptræning efter
sundhedsloven er kriterier for at kunne bevilge kørsel/befordringsgodtgørelse blevet
indskrevet. Oplysninger om egenbetaling er flyttet fra afsnittet om levering til kriterier
og omfang.



Befordringsgodtgørelse: Kriterier for befordringsgodtgørelse er justeret med nye
udgiftstakster. For at være berettiget til befordringsgodtgørelse skal udgiften nu være
over 100 kr. for ikke pensionister og over 42 kr. for pensionister (tidligere skulle
udgiften være over 60 kr. for ikke pensionister og over 25 kr. for pensionister).

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 30. januar 2019 kvalitetsstandard for
kørsel.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen om kvalitetsstandard for kørsel tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for kørsel

14359/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Taget til efterretning.
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06-02-2019

Orientering om feriepuljen kl. 16.00
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde deltager socialchef Hanne Nielsen og giver en orientering om
udmøntning af feriepuljen i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Socialchef Hanne Nielsen orienterede om overvejelser og planer for udmøntning af
feriepuljen i 2019 og svarede på spørgsmål fra handicaprådet.
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06-02-2019

Opsamling på handicaprådets stop-op-dag
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets stop-op-dag den 29. januar 2019 arbejdede handicaprådet med en vision for
handicaprådets arbejdet de kommende tre år. På baggrund af drøftelserne fremkom en række
elementer til en vision. På baggrund af disse elementer har forvaltningen udarbejdet et forslag
til vision.
Handicaprådet skal på mødet drøfte forslaget til vision for handicaprådets arbejde. Forslag til
vision er vedlagt som bilag.
På stop-op-dagen drøftede handicaprådet også mulige emner for handicaprådets arbejde i
2019. En oversigt med mulige emner drøftet på stop-op-dagen den 29. januar samt emner
drøftet på stop-op-dagen i 2018 er vedlagt som bilag.
På handicaprådets møde drøftes, hvilke to-tre emner, som handicaprådet gerne vil sætte fokus
på i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter:
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1. vision for handicaprådets arbejde.
2. udvælgelse af to-tre emner, som handicaprådet vil sætte fokus på i 2019.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets vision

18357/19

2 Åben Emner 2018 og 2019

18358/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Ad. 1
Handicaprådet godkendte vision for handicaprådets arbejde.
Ad. 2
Handicaprådet ønsker i 2019 at sætte fokus på følgende emner:


Job til borgere med handicap - herunder dialog med Norddjurs Beskæftigelsesråd,
arbejdsmarkedsafdelingen og erhvervsorganisationer i Norddjurs Kommune. Et
delemne er desuden kompetencekort.



Temadrøftelse om implementering af handicappolitikken.
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13.

06-02-2019

Drøftelse af punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet tirsdag den 5. marts 2019
kl. 17.00-18.00. Mødet holdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke emner rådet ønsker at drøfte med voksen- og
plejeudvalget samt hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Ideer til mulige emner udarbejdet på handicaprådets stop-op-dag er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter:
1. hvilke emner rådet ønsker at drøfte med voksen- og plejeudvalget.
2. hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.

Bilag:
1 Åben Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

18356/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Ad. 1
Handicaprådet foreslår til dialogmødet med voksen- og plejeudvalget den 5. marts følgende
punkter på dagsorden:
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Implementering af handicappolitikken



Ledsagelse paragraf 81



Implementering af pårørendepolitikken



Temafokus: job til borgere med handicap



Borgerinddragelse.

06-02-2019

Ad. 2
Fra handicaprådet deltager Winnie Joan Åkesson og Kåre Lehmann Laursen.
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14.

06-02-2019

Godkendelse af handicaprådets årsberetning
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR, KB
Sagsfremstilling
Handicaprådet udarbejder hvert år en årsberetning.
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 en årsberetning for 2018.
Ifølge handicaprådets vedtægter skal årsberetningen forlægges kommunalbestyrelsen til
orientering.
Handicaprådets årsberetning for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådets årsberetning godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets årsberetning 2018

18359/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Godkendt.
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15.

06-02-2019

Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret handicaprådets arbejdsplan for 2019.
Da handicaprådets møde den 17. april 2019, falder sammen med påsken, foreslår
forvaltningen, at mødet flyttes til den 10. april. 2019.
Derudover, er der tilføjet følgende dialogmøder til arbejdsplanen:


5. marts 2019, kl. 17.00-18.00 med voksen- og plejeudvalget



8. april 2019, kl. 15.00-16.00 med børne- og ungdomsudvalget.

Den reviderede arbejdsplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2019

18360/19

Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Godkendt.
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16.

06-02-2019

Orientering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet vil på mødet orientere om følgende:


Årsmøde Det Centrale Handicapråd den 5. februar 2019.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 06-02-2019
Godkendt.
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06-02-2019

Bilagsoversigt
3.

4.

Forslag til kvalitetsstandard for § 32 tilbud
1.

Kvalitetsstandard for § 32 tilbud (14702/19)

2.

Beskrivelse af samarbejde om § 32 tilbud (10281/19)

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
1.

5.

6.

Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet
1.

Kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (14383/19)

2.

Indsatskatalog for kommunikationsområdet (14390/19)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Træningscenter Auning
1.

7.

9.

1.

Kvalitetsstandard for sygepleje (14345/19)

2.

Indsatskatalog for sygepleje (14349/19)

Forslag til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (14354/19)

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
1.

12.

Kvalitetsstandard for ledsagelse efter SEL § 81 (14338/19)

Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje

1.
10.

Tilsynsrapport - Træningscenter Auning 2018 (8855/19)

Forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens § 81
1.

8.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (14381/19)

Kvalitetsstandard for kørsel (14359/19)

Opsamling på handicaprådets stop-op-dag
1.

Handicaprådets vision (18357/19)

2.

Emner 2018 og 2019 (18358/19)
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13.

Drøftelse af punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
1.

14.

Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget (18356/19)

Godkendelse af handicaprådets årsberetning
1.

15.

06-02-2019

Handicaprådets årsberetning 2018 (18359/19)

Handicaprådets arbejdsplan
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2019 (18360/19)
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06-02-2019

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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