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Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2019
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 16. januar 2019 til godkendelse.
Referatet kan ses her: Referat
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019
27.69.48.G01

18/19475

Åben sag

Sagsgang
HR, ØK, KB
Sagsfremstilling
Handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med
handicap i Norddjurs Kommune udgør årligt 100.000 kr. I forbindelse med uddeling af puljen
har der været annonceret i den lokale presse og på Norddjurs Kommunes hjemmeside.
Ved fristens udløb den 19. februar 2019 er der indkommet nedenstående ansøgninger til
puljen. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.
Ansøger

Projekt

Beløb

Sangstrup Forsamlingshus

Tilbygning til forsamlingshus, herunder

30.000 kr.

handicaptoiletter, handicaprampe mv.
Modtog ca. 50.000 kr. fra puljen i 2018 til
projektet.
Fausing Forsamlingshus

Handicaprampe og sti ved branddammen

50.000 kr.

ved Fausing Forsamlingshus.
I alt

80.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Imødekommelse

af

ansøgningerne

vil

blive

finansieret

af

handicaprådets

tilgængelighedspulje. Der er ingen overførte midler fra tidligere år, hvorfor handicaprådets
tilgængelighedspulje i 2019 er på i alt 100.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet tager stilling til hvilke ansøgninger, der skal indstilles
til økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.
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Bilag:
1 Åben Ansøgning - Fausing Forsamlingshus

37546/19

2 Åben Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus

37545/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet indstiller, at:


Sangstrup Forsamlingshus tildeles det ansøgte beløb på 30.000 kr.



Fausing Forsamlingshus tildeles det ansøgte beløb på 50.000 kr.



Restbeløbet på 20.000 kr. overføreres til uddeling i 2020.

Formanden i handicaprådet kontakter forud for tidsfristen i 2020 den lokale presse med
henblik på større omtale af tilgængelighedspuljen.
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Forslag til kvalitetsstandard for boliger
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

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


Målgruppe: Under målgruppen er det tilføjet, at der er tale om borgere, ’hvis behov
ikke længere kan tilgodeses i nuværende bolig’.



Kriterier om omfang: Oplysninger om varighed og visitationskriterier for midlertidig
ophold er flyttet til indsatskataloget.



Levering: Oplysninger om egenbetaling for midlertidigt ophold på sundheds- og
omsorgsområdet er opdateret, så det af kvalitetsstandarden fremgår, at der ikke er
egenbetaling for ophold på akutpladser i kommunen.



Aktiviteter: Oplysninger om visitationskrav- og proces er flyttet til indsatskataloget.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Plejeboliger: Oplysninger om mulighed for prøveophold, hvis borgeren er berettiget til
en plejebolig er indskrevet i indsatsbeskrivelsen frem for at være en selvstændig
indsatsbeskrivelse. Oplysninger om lejekontrakt og indboforsikring er tilføjet.



Demensboliger: Afsnittet borgerens opgaver er tilføjet under indsatsen. Oplysninger
om lejekontrakt, indboforsikring og husleje er tilføjet.



Plejeboliger til borgere med senhjerneskade eller fysisk handicap: Indsatsen har skiftet
navn fra ’Plejeboliger til yngre borgere’ til ’Plejeboliger til borgere med
senhjerneskade eller fysisk handicap. Dette skyldes, ordet ”yngre” signalerer et
ungdomstilbud, hvor der i realiteten er tale om et tilbud til voksne.
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Midlertidig

boliger

–

13-03-2019

Akut-/aflastnings-/terminalpladser:

Information

om

terminalpladser er tilføjet indsatsbeskrivelsen. Målgruppe, kvalitetskrav og aktiviteter
i visitationen er blevet opdelt i hhv. akutplads, aflastningsplads og terminalplads.
Oplysninger om varighed på ophold er tilføjet indsatsbeskrivelsen.


Midlertidige boliger – Rehabiliterings- og træningspladser: Information om
rehabiliterings-plads er tilføjet. Målgruppe, kvalitetskrav og aktiviteter i visitationen er
blevet opdelt i henholdsvis rehabiliteringsplads og træningsplads.



Ældreboliger: Følgende er tilføjet under afsnittet om aktiviteter i visitationen:
’Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en
ældrebolig’. Oplysninger om lejekontrakt, indboforsikring og husleje er tilføjet.
Ældreboliger, der ikke kræver visitation er flyttet til særskilt indsatsbeskrivelse, f.eks.
boligerne i Rimsø.



Tryghedsboliger: Indsatsen er fjernet, da Norddjurs Kommune ikke længere har
tryghedsboliger på Grønnegården. Boligerne er omdannet/ved at blive omdannet til
plejeboliger under Plejecenter Violskrænten og Grønnegården.



Midlertidig botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne, herunder
sindslidelse og udviklingshæmmede: ’Udredning af borgerens fremtidige behov for
støtte og hjælp’ er tilføjet under formål.



Øvrige boliger – Sårbare og/eller ensomme ældre (Rimsø): Ny indsats i
indsatskataloget for ældre borgere, der er sårbare og/eller ensomme. Der visiteres ikke
til boligerne, som tildeles efter anciennitet på venteliste.



Øvrige boliger - Husvilde: Ny indsats i indsatskataloget vedrørende borgere, der akut
har mistet deres bolig, og som ikke har mulighed for eller midler til selv at anskaffe en
anden bolig.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslaget til en
revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for boliger skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 25. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til revideret
kvalitetsstandard og indsatskatalog for boliger.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for boliger

34804/19

2 Åben Indsatskatalog for boliger

34805/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet tager kvalitetsstandarden til efterretning. Handicaprådet opfordrer dog til, at
handicappede borgere får mulighed for at bo i to værelses boliger, hvor der er mulighed for at
have et separat soveværelse med selvstændig temperatur.
Handicaprådet mener, generelt i forhold til kvalitetsstandarderne, at implementeringen af
Norddjurs Kommunes handicappolitik skal kunne ses tydeligere i udmøntningen af
kvalitetsstandarderne.
Handicaprådet opfordrer endvidere til, at der udarbejdes tydelige handleplaner og delmål for
implementering af kommunens handicappolitik.
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Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Kriterier og omfang: Tilføjelse af hvilke områder, der lægges vægt på i vurderingen af
borgerens behov for hjælp/støtte. Oplysninger om udarbejdelse af plan for indsatser er
flyttet til afsnittet afgørelse.



Formål: ’Da målet er, at støtte borgeren i at være så selvstændig i de daglige
aktiviteter som muligt, forventes det, at borgeren deltager aktivt’, er tilføjet under
formålet.



Aktiviteter: Information vedrørende tilknytning af neurofaglig koordinator ved
komplekse forløb er flyttet fra indsatskataloget til afsnittet om aktiviteter i
kvalitetsstandarden.



Opfølgning: Følgende er tilføjet: ’I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål og
en tidsramme for forløbet. Der følges løbende op på den støtte og hjælp, som borgeren
modtager, for at sikre, at denne svarer til borgerens behov, og at borgeren er tilfreds
med indsatsen’. Følgende er fjernet: ’Er der ved udskrivelse fra sygehus ikke igangsat
kommunale indsatser, bliver borgeren kontaktet 3 måneder efter udskrivelse med
henblik på vurdering af borgerens aktuelle situation og eventuelt ændret behov for
igangsættelse af tilbud’.



Lovgrundlag: Lov om Specialundervisning for Voksne er tilføjet.



Kontaktinformationer: Kontaktinformationer til Myndigheds- og Visitationsenheden
er tilføjet. Kontaktinformationer på sundheds- og omsorgsområdet er ændret fra
udskrivningskoordinator til sundheds- og omsorgsområdets én indgang.
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De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Det nuværende indsatskatalog for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
indeholder kun indsatsen særligt komplekse forløb. Information vedrørende
tilknytning af neurofaglig koordinator ved komplekse forløb er flyttet til
kvalitetsstandarden, hvorfor det ikke længere er relevant med et indsatskatalog.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslaget til
kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade skal sendes til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 25. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

34807/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet opfordrer til, at målgruppen udvides til også omfatte ” neurologiske lidelser”,
idet, at de også kan være akutte og traumatiserende, hvorfor der også kan være behov for
koordinerende indsatser i forhold hertil.
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Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

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


Målgruppen: Under målgruppen er følgende sætning blevet tilføjet: ’Borgere, der af
sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud, er ikke
omfattet af ydelsen’.



Formål: Under formålet er følgende sætning blevet tilføjet: ’Hvis borgerens mulighed
for samarbejde eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet
at lindre smerte’.



Leverandør: Oversigt over kommunale og private leverandører af omsorgstandpleje er
blevet tilføjet under afsnittet.



Aktiviteter: Udfærdigelse af mundplejeplan er tilføjet listen af aktiviteter.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslag til
kvalitetsstandard for omsorgstandpleje skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 25. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for omsorgstandpleje.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet tager kvalitetsstandarden til efterretning.
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Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
17.03.00.G00

13/11979

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Gode sprogfærdigheder er en væsentlig forudsætning for børns sociale og intellektuelle
udvikling og dermed også deres trivsel og selvværd. Det er derfor vigtigt med et stærkt fokus
på børns sproglige færdigheder allerede i dagtilbuddene.
Norddjurs Kommune understøtter en høj kvalitet og en ensartet rød tråd i arbejdet med børns
sprog i daginstitutioner og dagplejen via Mål og Handleplan for Sprogvurdering og
Sprogstimulering 2019-2022. Handleplanen er vedlagt som bilag.
Handleplanen rammesætter arbejdet med børnenes sprogudvikling og sprogvurdering og
bidrager desuden med inspiration til metoder og indsatser.
Tidligere er alle 3-årige og 5-årige børn i Norddjurs Kommune blevet sprogvurderet.
Den reviderede udgave af handleplanen sigter mod en regelforenkling, der er i tråd med den
gældende lovgivning på området (Dagtilbudsloven § 11).
Fremadrettet foreslås børn i Norddjurs Kommune derfor sprogvurderet ud fra følgende
kriterier:
Fra 2,4 år og Børn i dagtilbud med et formodet behov for sprogstimulering.
frem
Ca. 2,4 år

Alle ”hjemmebørn” som ikke er optaget i dagtilbud sprogvurderes.

Ca. 5 år

Tosprogede børn, der formodes at have særligt sprogstøttebehov ved
skolestart.
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Desuden sprogvurderes alle børn i børnehaveklassen, da dette er obligatorisk.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2019, at forslag til Mål og
Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering skal sendes til høring i bestyrelser og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 23. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til Mål og Handleplan for
sprogvurdering og sprogstimulering.
Bilag:
1 Åben Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022

31262/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet udtrykker bekymring for, at man med den foreslåede justering af kriterierne for
sprogvurdering overser nogle børns behov for tidlig sprogstimulering, hvilket kan få alvorlige
konsekvenser for skoleforløbet.
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Høring om kvægriste i Eldrupvej
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Miljø- og kulturforvaltningen i Norddjurs Kommune har fremsendt nedenstående tekst og de
vedlagte bilag til høring i handicaprådet og ældrerådet.
Norddjurs Kommune, i egenskab af vejmyndighed, påtænker at give tilladelse til, at
Løvenholm Gods etablerer to stk. færiste/kvægriste i den offentlige kommunevej Eldrupvej,
jævnfør vedhæftede udkast til afgørelse. Dette er en ændring af vejforholdende, som
handicaprådet og ældrerådet gives mulighed for at kommentere.
Løvenholm Gods har ansøgt om tilladelse til at etablere færiste to steder på Eldrupvej og et
sted på den del af Krusborgvej, der har status som privat fællesvej, jævnfør vedhæftede skitse.
De ønsker at etablere færistene, så de kan lave én samlet indhegning omkring et større areal
med juletræskulturer. Der vil blive etableret selvlukkelige klaplåger ved alle færiste af hensyn
til fodgængere og ridende.
Frist for høringssvar er fastsat til den 19. marts 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar.
Bilag:
1

Lukket
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2

Åben

Kortskitse vedlagt ansøgning

13-03-2019

38699/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet lægger vægt på, at der sikres tilgængelighed for handicappede borgere og
anbefaler derfor, at der stilles krav til lodsejere om at riste udformes, så alle borgere uanset
handicap kan passere dem. Og at dette tilføjes i svaret til lodsejer.
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Orientering brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og botilbud
27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På mødet i handicaprådet vil forvaltningen orientere om det igangværende arbejde med at
forbedre brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og botilbud. I den forbindelse er
vedlagt den orienteringssag om brandsikkerheden, som blev behandlet i miljø- og
teknikudvalget den 26. februar 2019, i voksen- og plejeudvalget den 5. marts 2019 og som vil
blive behandlet i økonomiudvalget den 12. marts og i kommunalbestyrelsen den 19. marts
2019.
Hvis handicaprådet ønsker at udarbejde et høringssvar til sagen, så har handicaprådet følgende
muligheder for at udarbejde et høringssvar:
1. Handicaprådet kan udarbejde et høringssvar på dette møde, der kan vedlægges til
kommunalbestyrelsens behandling af status på brandsikkerheden på plejecentre,
ældreboliger og botilbud på kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2019.
2. Handicaprådet kan på det kommende ordinære møde i handicaprådet den 10. april
2019 udarbejde et høringssvar til den anlægssag om forbedring af brandsikkerheden,
der skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
3. Der kan indkaldes til et ekstraordinært møde i handicaprådet, således at handicaprådet
kan udarbejde et høringssvar til anlægssagen om forbedring af brandsikkerheden, der
skal behandles på et møde i økonomiudvalget den 9. april 2019 og efterfølgende på et
møde i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:


Orienteringen om arbejdet med forbedringen af brandsikkerheden på plejecentre,
ældreboliger og botilbud tages til efterretning.



Handicaprådet tager stilling til, om handicaprådet vil udarbejde et høringssvar.

Bilag:
1 Åben Punkt til ØK - Status på brandsikkerheden

39646/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Orientering om brandsikkerheden tages til efterretning.
Handicaprådet beslutter, at handicaprådet ønsker at udarbejde høringssvar på dette møde i
handicaprådet. Handicaprådet ønsker, at høringssvaret fremsendes til kommunalbestyrelsens
møde den 19. marts. 2019 samt at samme høringssvar vedlægges anlægssagen, som
fremsendes til miljø- og teknikudvalget den 26. marts 2019, voksen- og plejeudvalget den 2.
april 2019 samt på henholdsvis mødet i økonomiudvalget den 9. april 2019 og
kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
Handicaprådet udtaler følgende:
Handicaprådet finder det positivt, at der er brandvagt om natten de steder, hvor der ikke er
nattevagt, frem til at forbedringerne af brandsikkerheden er gennemført. Handicaprådet
opfordrer til, at sikkerhedsplaner på alle plejecentre, ældreboliger og bosteder opdateres for at
tage bedst mulig hånd om borgers sikkerhed.
Handicaprådet ønsker, at huslejestigningen bliver så lille som mulig for borgere, der alene har
pension.
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9.

13-03-2019

Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 5. marts 2019.
Der var følgende punkter til mødet:


Implementering af pårørendepolitikken



Implementering af handicappolitikken



Forbedring af brandsikkerhed



Ledsagelse § 81



Temafokus i 2019: Job til borgere med handicap



Borgerinddragelse



Eventuelt.

Referat fra mødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet evaluerer det afholdte dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde den 5. marts 2019
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Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet finder dialogmøderne vigtige og at der var mange centrale punkter, som blev
drøftet.
Handicaprådet tager svaret på, at ledsagelse efter §81 alene er på hverdage, til efterretning.
Handicaprådet vil på et senere tidspunkt foreslå, at ledsagelse efter §81 også er mulig at få
lørdage og søndage.
Handicaprådet vil fortsat have fokus på implementering af handicappolitikken og den nye
pårørendepolitik. Handicaprådet er bekendt med, at Syddjurs Kommune har ansat en
pårørendevejleder.
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10.

13-03-2019

Punkter til dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet mandag den 8. april
2019 kl. 15.00-16.00. Mødet holdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke emner rådet ønsker at drøfte med børne- og
ungdomsudvalget samt hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter:
1. hvilke emner rådet ønsker at drøfte med børne- og ungdomsudvalget.
2. hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Handicaprådet foreslår følgende emner:


Målrettede skolepraktik / (klap) job



Selvhjælpsgrupper



Specialundervisning, specialskoler og inklusion



Djurslandskolen



Tidlig sporing af problemer og skoleværing



Tidlig indsats i forhold til børn som reagere i skolen
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Fra handicaprådet deltager Alice Brask, Kåre Lehmann, Kaj Aagaard, Peter Hjulmand, Cay
Wulff Sørensen, Fritz Birk Sørensen.
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11.

13-03-2019

Forslag til kvalitetsstandard for træning
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for træning. 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 for træning er:


Døgnafsnittet i Posthaven er lukket: Døgnafsnittet i Posthaven med 10
døgngenoptræningspladser er blevet lukket. I forbindelse med lukningen af
døgnafsnittet i Posthaven er de 4 akutpladser i Auning blevet lavet om til
genoptræningspladser, så der nu er 8 døgngenoptræningspladser i Auning.



Kriterier og omfang: Der tilbydes ikke længere træning i varmtvandsbassin.
Oplysninger om træning i varmtvandsbassin er derfor fjernet fra kvalitetsstandarden.



Levering: Oplysninger om kørsel er flyttet til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard
for kørsel, der nu henvises til.



Kvalitetskrav: Opstartstidspunkt for vedligeholdende træning er ændret fra ’hurtigst
muligt og inden 4 uger’ til ’hurtigst muligt og inden for 6 uger’.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2019 kvalitetsstandard for
træning.
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 træning tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for træning

34783/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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12.

13-03-2019

Forslag til kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for mad og måltider på plejecentre. 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:


Kriterier og omfang: Følgende er fjernet: ’Tilberedning af maden skal være en daglig
god oplevelse og en integreret del af livet for beboerne på plejecentrene’. Generelt er
aktiviteter i forbindelse med tilberedning af maden fjernet. Med udmøntningen af
besparelsen på plejecentrene er hovedparten af tilberedningen af maden centraliseret
til de store køkkener på plejecentrene fremfor i de enkelte bo-enheder.



Afgørelse: Følgende er fjernet: ’Senest to uger efter indflytning på plejecenteret
tilbydes

beboerne

en

kortlægning

af

ernæringstilstanden

i

form

af

en

ernæringsscreening og en samtale. Kortlægningen evalueres løbende, og når der er
behov for det’. Der udarbejdes fortsat en individuel ernæringsplan, hvis beboerens
ernæringstilstand tilsiger det.


Levering: Følgende er fjernet: ’Menuen besluttes i de enkelte leve-bo miljøer.
Processen aftales lokalt’. Som en konsekvens af centraliseringen af madproduktionen
til de store køkkener på plejecentrene, vil der blive serveret den samme menu på tværs
af boenheder. Beboerne har stadig mulighed for at komme med input til menuplanen.



Aktiviteter: Afsnittet aktiviteter er fjernet fra kvalitetsstandarden. Ressourcerne
benyttes på at skabe rammerne omkring måltidet og hjælpe de beboere, der har brug
for hjælp, frem for aktiviteter i forbindelse med tilberedning og anretning af maden.
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Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2019 kvalitetsstandard for mad
og måltider på plejecentre.
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 mad og måltider på plejecentre
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre
Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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13.

13-03-2019

Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk
støtte
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

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


Kvalitetskrav: ’Ved øvrig behov for hjælp og støtte opstartes dette inden for 3
hverdage efter modtagelse af henvendelse’ er ændret til ’ved øvrig behov for hjælp og
støtte opstartes dette inden for 5 hverdage efter modtagelse af henvendelse’.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for personlig pleje og
praktisk hjælp:


Klippekort:

Klippekortsindsatsen

for

borgere

i

eget

hjem

er

fjernet

fra

indsatskataloget.


Nødkald: Følgende er tilføjet under vejledende tidsforbrug: ’Nødkaldet besvares
straks, og det aftales med borgeren, hvor hurtigt der er behov for, at personalet når
frem. Såfremt der ikke opnås kontakt med borger, kører hjælpen straks til stedet’.
’Som udgangspunkt kan borgeren forvente at modtage hjælp ½ time efter opkald’ er
ændret til ’som udgangspunkt kan borgeren forvente at modtage hjælp senest 1 time
efter opkald’.



Personlig pleje: ’Bad og hårvask tilbydes som udgangspunkt to gange om ugen’
ændres til ’bad og hårvask tilbydes som udgangspunkt 1 gang om ugen’.
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Praktisk hjælp: ’Tøjvask tilbydes som udgangspunkt én gang om ugen’ ændres til
’tøjvask tilbydes som udgangspunkt hver 2. uge’. ’Rengøring tilbydes som
udgangspunkt hver 2. uge’ ændres til ’rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 3.
uge’.

De væsentlige ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for socialpædagogiske
støtte:


Flere indsatser leveres som gruppeforløb, mens borgerne får mindre 1-1 tid med
bostøtten. Vægtningen af de gruppebaserede indsatser afspejles i, at gruppeforløb
nævnes før individuelle indsatser under aktiviteter, ligesom det fremgår, at flere
indsatser som udgangspunkt leveres i grupper. Dette er f.eks. tilfældet for støtte til
administration og støtte til kontakt og samvær.



Indsatsbeskrivelserne afspejler i højere grad forvaltningens fokus på relationel
koordinering, bl.a. gennem tilføjelse af følgende formulering under ’kvalitetsmål’:
”Indsatsen løftes i samarbejde mellem borger, dennes netværk samt kommunale og
øvrige relevante aktører, herunder frivillige”.



Serviceniveauet er tydeliggjort via tilføjelse af vejledende tidsforbrug/ hyppighed af
støtten i forhold til specifikke ydelser. For eksempel er det indskrevet, at der som
udgangspunkt tilbydes støtte til administration hver 14. dag, og at borgerne som
udgangspunkt tilbydes støtte til bad og hårvask 1-2 gange ugentligt.



Under ’aktiviteter’ i indsatsen for støtte til kontakt og samvær er det tilføjet, at borgere
i botilbud tilbydes en årlig fælles ferie eller udflugter svarende til 5 dage. Den fælles
ferie eller udflugterne arrangeres af botilbuddet - i nogle tilfælde sammen med andre
botilbud i Norddjurs Kommune. Borgerne betaler selv for egne rejse- og
opholdsudgifter, men skal ikke betale for det ledsagende personale.



Under ’indsatsens varighed’ i alle indsatsbeskrivelser er det fremhævet, at indsatser
efter §82 har en maksimal varighed på 6 måneder samt at evaluering og opfølgning
sker ud fra en individuel og konkret vurdering, hvor borgers progression følges.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2019 kvalitetsstandard og
indsatskataloger for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.
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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 og indsatskataloger for personlig
pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard

for

personlig

pleje,

praktisk

hjælp

og 34788/19

socialpædagogisk støtte
2 Åben Indsatskatalog for personlig pleje og praktisk hjælp

34793/19

3 Åben Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte

36245/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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14.
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Forslag til kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse
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 sundhedsfremme og forebyggelse. 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:


Der er ingen væsentlige ændringer.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog:


Netværksdannelse ved ensomhed: Sporskiftet, et gruppebaseret tilbud til ensomme, er
lukket.



Stress og depression: Kom videre mand, hvor mænd med forskellige psykosociale
problemer kunne få vejledning og støtte til at komme videre med livet, er lukket.



Diabetestilbud til borgere med arabisk baggrund: Tilbuddet er lukket.



Selvtræning med instruktion: Tilbuddet er lukket.



Gåtur: Gå-tilbud til motionsuvante er lukket.



Overvægt – voksne: BMI-kriteriet for at kunne deltage på et overvægtsforløb er
ændret fra 25 til 30. Det er ikke længere muligt at være på forløbet i 2 år, det er nu
maksimum 1 år.



Overvægt – børn: Sundhedsskolen er ikke længere en del af indsatsen til overvægtige
børn, som nu varetages af sundhedsplejen.



Temadag – Et Nyt Liv: Den halvårlige temadag Et Nyt Liv er lukket.



Projekt hjælp til lokale lunger: Der er ændret i beskrivelsen af projektet, da den
foregående blev lavet, før den endelige udmøntning af projektet var færdigt.
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Supplerende aktiviteter: Dagcafé med andre borgere, arrangeret af frivillige fra
Kræftens Bekæmpelse, er stoppet pga. manglende tilslutning.



Ændring af forløbsnavn: Forløbet Rehabilitering ved stress og depression hedder nu
Liv i Balance. Der er foretaget mindre justeringer ved opstart og afslutning af forløbet.



Timer på forløb: Der er ændret i det samlede antal timer på forløbene Rehabilitering
ved Hjertesygdom, Rehabilitering ved Kronisk Sygdom og Liv i Balance.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2019 kvalitetsstandard og
indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse.
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 og indsatskatalog for
sundhedsfremme og forebyggelse tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse

34797/19

2 Åben Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse

34799/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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15.
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Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for forebyggende hjemmebesøg. 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:


I forbindelse med besparelsen er der foretaget en reduktion i forhold til risikogrupper,
idet der ikke længere tilbydes besøg til borgere, hvis ægtefælle/samlever er kommet på
plejecenter samt til borgere med alvorlig sygdom blandt nærtstående.

Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 5. marts 2019 kvalitetsstandard for
forebyggende hjemmebesøg.
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 forebyggende hjemmebesøg
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
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Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
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13-03-2019

Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret handicaprådets arbejdsplan for 2019.
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

39775/19

Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
På kommende møde tilføjes: Implementering af handicappolitikken og pårørendepolitikken.
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Orientering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet vil på mødet orientere om følgende:

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 13-03-2019
Godkendt.
Kåre Lehmann Laursen deltager på kommende seminar vedrørende arbejdsmarkedsindsatser.
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Bilagsoversigt
2.

3.

4.

Ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje 2019
1.

Ansøgning - Fausing Forsamlingshus (37546/19)

2.

Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus (37545/19)

Forslag til kvalitetsstandard for boliger
1.

Kvalitetsstandard for boliger (34804/19)

2.

Indsatskatalog for boliger (34805/19)

Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
1.

5.

Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
1.

6.

Kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade (34807/19)

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (34810/19)

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
1.

Mål og Handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering 2019-2022
(31262/19)

7.

8.

Lukket punkt - Høring om kvægriste i Eldrupvej
1.

(Lukket bilag)

2.

Kortskitse vedlagt ansøgning (38699/19)

Orientering brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og botilbud
1.

9.

Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
1.

11.

Punkt til ØK - Status på brandsikkerheden (39646/19)

Referat fra dialogmøde den 5. marts 2019 (39338/19)

Forslag til kvalitetsstandard for træning
1.

Kvalitetsstandard for træning (34783/19)
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12.

Forslag til kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre
1.

13.

13-03-2019

Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre (34785/19)

Forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk
støtte
1.

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte
(34788/19)

14.

15.

2.

Indsatskatalog for personlig pleje og praktisk hjælp (34793/19)

3.

Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte (36245/19)

Forslag til kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse
1.

Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse (34797/19)

2.

Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse (34799/19)

Forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
1.

16.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (34801/19)

Handicaprådets arbejdsplan
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2019 (39775/19)

35

Handicaprådet

13-03-2019

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)

Cay Wulff Sørensen (V)
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