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Norddjurs Kommune

Handicaprådet

1.

15-08-2019

Besøg i Dronningens Ferieby
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet besøger Dronningens Ferieby i Grenaa kl. 14.30-15.15.
Camilla Skovbo Hansen fra Dronningens Ferieby viser rundt og orienterer om feriebyen.
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Handicaprådet besøgte Dronningens Ferieby og blev vist rundt af Camilla Skovbo Hansen.
Handicaprådet så feriebyens fællesområder og et af feriehusene, hvor der er stor fokus på
tilgængelighed, og hvor ”God Adgang” kommer 1-2 gange årligt og tjekker husene.
Afslutningsvist var handicaprådet på stranden og se badebroen, hvor der også er
tilgængelighed til vandet for kørestolsbrugere.
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2.

15-08-2019

Besøg på Skovstjernen
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet besøger døgninstitutionen Skovstjernen kl. 15.30.
Aftaleholder Anders Rask Jensen vil vise rundt på Skovstjernen og fortælle handicaprådet om
Skovstjernen.
Handicaprådets møde afholdes i fælleshuset ved Skovstjernen.
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Handicaprådet fik en rundvisning på døgninstitutionen Skovstjernen, hvor aftaleholder
Anders Rask Jensen orienterede om Skovstjernen og det løbende arbejde med at skabe og
fastholde en organisation med et fagligt højt niveau.
Borgerne på Skovstjernen er en bred målgruppe af voksne med funktionsnedsættelser. Der er
40 pladser på Skovstjernen. Det er primært borgere fra Norddjurs Kommune, der bor på
Skovstjernen.
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3.

15-08-2019

Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2019
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 13. juni 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 15-08-2019
Godkendt.
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4.

15-08-2019

Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
27.03.00.G01

18/15414

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter.
De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende kvalitetsstandard er:


Bagatelgrænsen for dækning af nødvendige merudgifter er justeret i henhold til 2019prisniveau



Beskrivelsen af klage- og ankemuligheder er ændret således, at der henvises til
Norddjurs Kommunes klagevejledning



Norddjurs Kommunes hovedadresse, telefonnummer og e-mail er angivet under
’kontaktinformationer’



Der er foretaget enkelte sproglige justeringer uden betydning for serviceniveauet.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 25. juni 2019, at forslaget til en revideret
kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 26. august 2019.
Ændringer er markeret med rød skrift. Forslaget er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til en revideret
kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter.
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15-08-2019

Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter

95018/19

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet undrer sig over, at kost og diæt i afsnittet om aktiviteter er udtaget som
eksempel.
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5.

15-08-2019

Høring i handicapråd af kravspecifikation til udbud på levering af stomi- og
urologiprodukter
88.12.00.P20

18/18417

Lukket sag
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6.

15-08-2019

Orientering v/socialchef Hanne Nielsen
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde den 16. maj 2019 ønskede handicaprådet at få information om
følgende:


Socialområdets procedurer ved politianmeldelser på bosteder.



Forklaring på beskrivelsen af økonomiafsnittet i tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn
Midt.

Socialchef Hanne Nielsen vil deltage i handicaprådets møde fra kl. 16.00 og informere om
ovenstående.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Taget til efterretning.
Socialchef Hanne Nielsen gennemgik procedurer ved politianmeldelser på bosteder og
forklarede beskrivelsen af økonomiafsnittet i tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt.
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7.

15-08-2019

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 mandag den 16. september
2019 kl. 16.00-17.00.
På handicaprådets stop-op dag blev mulige emner til dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget drøftet. En oversigt over mulige emner er vedlagt som bilag.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke emner rådet ønsker at drøfte med voksen- og
plejeudvalget 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 voksen- og plejeudvalget
2. Hvem fra handicaprådet, der deltager i dialogmødet.
Bilag:
1 Åben Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Handicaprådet ønsker at drøfte følgende emner med voksen- og plejeudvalget:


Opstart af handleplan for handicappolitikken



Opstart af handleplan for pårørendepolitikken



Kvalitetsstandard for ledsagelse §§ 81 og 85
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116828/19

Handicaprådet

15-08-2019



Budget 2020 i forhold til handicapområdet



Handicaprådet ønsker at lave et fællesarrangement med ældrerådet omkring relationsdannelse for folk med angst. Derudover ønsker rådet et arrangement omkring velfærdsteknologi.



STU og efterfølgende jobmuligheder (klap).

Fra handicaprådet deltager følgende til dialogmødet med voksen- og plejeudvalget:


Peter Hjulmand



Winnie Joan Åkesson



Kåre Lehmann Laursen



Kaj Aagaard



Alice Brask.

9

Handicaprådet

8.

15-08-2019

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 torsdag den 19.
september 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 15-08-2019
Handicaprådet ønsker at drøfte følgende emner med børne- og ungdomsudvalget:


Fokus på handicaprådets høringssvar tidligere



Inklusion, specialundervisning og specialtilbud



Dokumentation eller mangel på samme - hvad der virker og hvad der ikke virker



Skolevægring og skolefravær - omfang og det forebyggende



Børns angst



Budget 2020 - hvad forventer politikerne?

Fra handicaprådet deltager følgende til dialogmødet med børne- og ungdomsudvalget:
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Alice Brask



Karoline Bergkvist Søgaard



Kåre Lehmann Laursen



Jørgen Deichgræber (suppleant for Peter Hjulmand).
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9.

15-08-2019

Budgetopfølgning for handicaprådet 2. kvartal
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Nedenfor ses budgetopfølgning fra 2. kvartal 2019.
Handicaprådet
Kørsel

Forbrug pr. 2.

Budget

kvartal 2019

Forventet
Afvigelse

yderligere
forbrug

10.500

7.625

7.000

-4.125

Ipad abonnement

1.000

484

516

-

Handicappris

7.000

-

7.000

-

19.000

5.000

500

314

-

186

10.000

-

5.000

5.000

48.000

13.423

19.516

15.061

Møder, konferencer mv.
Medlemskontigent DH
Stop-op-dag/ juleafslutning

14.000

Økonomiske konsekvenser
Handicaprådet har i 2019 et budget på 48.000 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Taget til efterretning.
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10.

15-08-2019

Drøftelse af studietur
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde den 13. juni 2019 drøftede rådet muligheden for en studietur til
Handicaporganisationernes Hus i København i slutningen af efteråret 2019.
På handicaprådets møde den 15. august skal handicaprådet drøfte, om de ønsker en studietur.
Forvaltningen foreslår, at studieturen afholdes på én af følgende datoer.


26. november 2019



27. november 2019



26.-27. november 2019



5. december 2019



6. december 2019



5.-6. december 2019

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over forventede omkostninger, som er vedlagt som
bilag.
Handicaprådets budget for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet drøfter, om rådet ønsker en studietur til
Handicaporganisationernes Hus i København i november eller december 2019.
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15-08-2019

Bilag:
1 Åben Budget for handicaprådet 2019

116805/19

2 Åben Overslag studietur 2019 for handicaprådet

116811/19

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Handicaprådet drøftede studietur til Handicaporganisationernes Hus i København.
Studieturen drøftes igen på det kommende møde i handicaprådet.
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11.

15-08-2019

Orientering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde vil der være mulighed for gensidig orientering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Taget til efterretning.
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12.

15-08-2019

Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret handicaprådets arbejdsplan for 2019.
Forvaltningen foreslår, at handicaprådets møde den 9. oktober 2019 fastsættes til kl. 15.0016.45, da der afholdes borgermøde vedrørende psykiatripolitikken i Pavillonen, Grenaa kl.
17.00.
Forvaltningen bemærker, at der er fastsat dialogmøde mellem handicaprådet, ældrerådet og
miljø- og teknikudvalget tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 15.00-16.00. Mødet afholdes i
Glesborg.
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

116803/19

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2019
Godkendt.
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15-08-2019

Bilagsoversigt
4.

Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
1.

7.

Punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
1.

10.

12.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter (95018/19)

Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget (116828/19)

Drøftelse af studietur
1.

Budget for handicaprådet 2019 (116805/19)

2.

Overslag studietur 2019 for handicaprådet (116811/19)

Handicaprådets arbejdsplan
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2019 (116803/19)
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15-08-2019

Underskriftsside

Kaj Aagaard

Alice Brask

Peter Hjulmand

Winnie Joan Åkesson

Kåre Lehmann Laursen

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Pia Bjerregaard (O)

Kasper Bjerregaard (V)

Cay Wulff Sørensen (V)
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Bilag: 4.1. Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019 - Kl. 14:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 95018/19

Kvalitetsstandard:
Målgruppe

Dækning af nødvendige merudgifter
Målgruppen for dækning af nødvendige merudgifter er borgere mellem 18
år og folkepensionsalderen, der grundet en varig nedsat funktionsevne
har merudgifter forbundet med den daglige livsførelse.
Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis
konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige
tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Kriterier og omfang

Merudgifterne er nødvendige udgifter, der relaterer sig til en varigt
nedsat funktionsevne. Der skal være tale om udgifter, som andre borgere
på samme alder og i samme livssituation, men uden
funktionsnedsættelse, ikke vil have. Udgifterne skal være nødvendige
som følge af den varige funktionsnedsættelse.
Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp
og støtte, herunder eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp og
støtte, hjælpemidler, træning mv.
Følgende kriterier skal ligge til grund for tildeling:


Den nedsatte funktionsevne skal have indgribende karakter i den
daglige tilværelse, så der ofte skal sættes ind med flere
væsentlige hjælpeforanstaltninger f.eks. medicinsk behandling,
hjælp fra netværk eller hjemmepleje, hjælpemidler etc.

Eller


Lægelig dokumentation på, at en borger uden medicinsk
behandling vil være akut livstruet eller i akut risiko for væsentlig
funktionsnedsættelse.

Eller


Borgere med en ikke synlig eller umiddelbart konstaterbar
medfødt lidelse kan få hjælp til dækning af merudgiften til diæt,
når forskrifter om diæt følges og behovet er lægeligt
dokumenteret. Det kan eksempelvis gøre sig gældende ved særlig
fødevareallergi.

Eller


Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig
legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller
særligt udformet tøj. Det samme gælder merudgifter til
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beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstraordinært slid på
tøj og sko herunder ekstraordinært slid på ortopædiske sko.
Ved tildeling af dækning af nødvendige merudgifter lægges der vægt på
borgerens samlede livssituation, herunder aktivitetsniveau, boligforhold,
erhvervsforhold samt personlige forhold.
Der kan ikke ydes dækning af nødvendige merudgifter til udgifter, der
kan søges dækket efter anden lovgivning.
Der er ved lov fastsat en bagatelgrænse, som borgerens samlede årlige
merudgifter skal overstige for, at borger kan få en bevilling. I 2019 udgør
bagatelgrænsen for dækning af nødvendige merudgifter 6.672,00 kr. pr.
år.
Bagatelgrænsen justeres som udgangspunkt en gang årligt.

Formål

Formålet med dækning af nødvendige merudgifter er:




Afgørelse

at yde kompensation til borgere med en varig nedsat funktionsevne,
hvor der er nødvendige merudgifter på grund af
funktionsnedsættelsen
at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat funktionsevne kan
have en tilværelse, der er sammenlignelig med andre borgere på
samme alder og i samme livssituation uden funktionsnedsættelse

Dækning af nødvendige merudgifter tilbydes kan ydes efter en individuel
faglig vurdering. Sagsbehandleren behandler en ansøgning om dækning af
nødvendige merudgifter i samarbejde med borgeren.
Det er op til borgeren at sandsynliggøre sine nødvendige merudgifter.
Hvorvidt der er behov for en personlig samtale i forbindelse med
afgørelsen vil være afhængig af den konkrete ansøgning.
Det vil ofte være er nødvendigt at udarbejde en funktionsevnevurdering
voksenudredning, der kan suppleres af lægelig dokumentation, før der
kan træffes en endelig afgørelse om tildeling. Indhentning af lægelig
dokumentation sker efter borgerens samtykke.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedlagt en klagevejledning.

Levering

Dækning af nødvendige merudgifter udbetales til borgerens NEM-konto.
Der ydes en kontant udbetaling månedsvis forud.
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Merudgifterne fastsættes efter et samlet skøn af de faktiske merudgifter
oprundet til nærmeste hele hundrede. Tilskuddet udgør et
standardbeløb, som er reguleret i intervaller.
Borgeren har oplysningspligt og dermed pligt til at oplyse Norddjurs
Kommune om eventuelle ændringer i vedkommendes livssituation, som
kan have betydning for merudgifterne.

Aktiviteter

Nedenstående er eksempler på, hvad der kan være nødvendige
merudgifter. Listen er ikke udtømmende, men skal blot ses som nogle af
de hyppigst forekommende merudgifter:









Kvalitetskrav

Medicinudgifter
Befordring
Kost og diætpræparater
Ekstra vask og tørring af tøj
Håndsrækninger til f.eks. havearbejde, snerydning,
vinduespudsning.
Driftsudgifter til bil (typisk handicapbil), hvis borgeren grundet
sin varige nedsatte funktionsevne har en særlig stor og
driftsmæssig dyr bil
Beklædning

Der er sagsbehandlingsfrist på 6 uger efter alle relevante oplysninger
foreligger.
Bevillingen vil som udgangspunkt gælde fra den førstkommende måned
efter ansøgningstidspunktet.

Opfølgning

Bevillingen revurderes efter behov og minimum 1 gang årligt. Ved
revurderingen vurderes det, om borgeren fortsat opfylder betingelserne
for modtagelse af dækning af nødvendige merudgifter.
Resultatet af opfølgning fremsendes skriftligt til borgeren og
dokumenteres ved elektronisk journalføring.
Bevillingen ophører, når borgeren påbegynder folkepension.

Klage- og ankemuligheder

Hvis borgeren ikke er enig i afgørelsen vedrørende merudgifter, kan
afgørelsen påklages til Norddjurs Kommune, som herefter skal
genbehandle ansøgningen.
Såfremt Norddjurs kommune ikke giver borgeren medhold i klagen,
videresendes klagen til Ankestyrelsen, som efterfølgende vil behandle
klagen.
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Klagemuligheden fremgår af den klagevejledning, som følger med den
skriftlige afgørelse, borgeren modtager.

Lovgrundlag

Lov om social service § 100 og bekendtgørelse nr. 1248 af 13. november
2017 (nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)
Lov om social service § 148 stk. 2. (opfølgning og revurdering)

Kontaktinformationer

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Tlf. 89 59 10 00
Norddjurs@norddjurs.dk

Vigtig information

Borgere, der er tilkendt førtidspension før 2003, er ikke berettiget til
dækning af nødvendige merudgifter, medmindre de samtidig er bevilget
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service § 95
eller Lov om social service § 96.
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Bilag: 7.1. Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019 - Kl. 14:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 116828/19

Mulige emner til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Handicaprådet drøftede på stop-op-dag den 29. januar 2019 mulige emner til dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget.
Mulige emner:



















Implementering af handicappolitikken
Retssikkerhed - muligheder for at klage ved afslag på sportsaktiviteter, ledsagelse osv.
Retssikkerhed og afgørelser
Mere dialalog med de handicappede
Borgerinddragelse - borgerne skal understøttes i selv at kunne være talerør
Større borgerinddragelse
Undervisning/projekter vedrørende borgerinddragelse/talerør/taleret
Teknologi
Familiefokus
Angst
Selvhjælpsgrupper
Pårørenderettigheder og muligheder
STU og efterfølgende job muligheder (Klap)
Motion og bevægelse
Ledsagelse
Ferieordning
Ensomhed
Deltagelse i kulturbegivenheder.

Bilag: 10.1. Budget for handicaprådet 2019
Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019 - Kl. 14:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 116805/19

Budget for handicaprådet pr. 15. august 2019

2. kvartal 2019

Forventet
yderligere
forbrug

10.500

kr.

7.625

kr.

7.000

kr.

-4.125

kr.

1.000

kr.

484

kr.

516

kr.

-

Handicappris

kr.

7.000

kr.

7.000

kr.

-

Møder, konferencer mv.

kr.

19.000

kr.

5.000

kr.

14.000

Medlemskontingent DH

kr.

500

kr.

314

Stop-op-dag/juleafslutning

kr.

10.000

kr.

48.000

Handicaprådet

Budget

Kørsel

kr.

Ipad abonnement

Forbrug pr.

kr.

13.423

Afvigelse

kr.

-

kr.

186

kr.

5.000

kr.

5.000

kr.

19.516

kr.

15.061

Bilag: 10.2. Overslag studietur 2019 for handicaprådet
Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019 - Kl. 14:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 116811/19

Overslag - studietur for handicaprådet
Uden overnatning transport i egne biler:
Transport 3 biler incl færgebilletter
Forplejning, frokost
I alt
Pr person

Uden overnatning transport i lejet bus:
3700
1000
4800
480

Med overnatning transport i egne biler:
Overnatning med morgenmad
Forplejning aftensmad på hotel
Transport 3 biler incl færgebilletter
Forplejning, frokost 2 dage

Pr. person

Alle priser er eksklusiv moms.

Bus incl færgebillet
Forplejning, frokost

Pr. person

9800
1000
10800
1080

Med overnatning transport i lejet bus:
6120
4000
3700
2000
15820
1582

Overnatning med morgenmad
Forplejning aftensmad på hotel
Bus incl færgebillet
Forplejning, frokost 2 dage
I alt
Pr. person

6120
4000
12810
2000
24930
2493

Bilag: 12.1. Handicaprådets arbejdsplan 2019
Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019 - Kl. 14:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 116803/19

Norddjurs Kommune
8. august 2019
ANP

Handicaprådet – arbejdsplan 2019
16. januar 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2018



Orientering vedrørende medicinhåndtering (v. Asbjørn Rosendal,
Kvalitetskonsulent og risikomanager i Visitations- og
hjælpemiddelafdelingen)



VPU høring - ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune



VPU høring - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område
Ørum, Nøddebo



Status på motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs
Kommunes botilbud for voksne



Udpegning til styregruppe for specialundervisning og inklusion



Evaluering af dialogmøde med miljø- og teknikudvalget



Opfølgning på tildelte midler fra handicaprådets
tilgængelighedspulje 2018



Handicaprådets stop-op-dag



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Stop-op-dag
29. januar 2019
Kl. 14.00-18.00
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa

Stop-op- dag i handicaprådet

6. februar 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen

Møde i handicaprådet



Handicaprådets årsberetning 2018 til kommunalbestyrelsen



Temaer for 2019



Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2019

1

på rådhuset i Grenaa



Orientering om procedurer i forbindelse med det forestående valg



Høring BUU - Forslag til kvalitetsstandard for § 32 tilbud



Høring VPU - kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA)



Høring VPU - kvalitetsstandard for kommunikationsområdet



Høring VPU - Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed Træningscenter Auning



Orientering VPU - kvalitetsstandard for ledsagelse efter
servicelovens § 81



Orientering VPU - kvalitetsstandard for sygepleje



Orientering VPU - kvalitetsstandard for afløsning og aflastning



Orientering VPU - kvalitetsstandard for kørsel



Orientering fra socialchef Hanne Nielsen om feriepuljens
udmøntning



Opsamling på handicaprådets stop-op-dag



Drøftelse af punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget



Godkendelse af handicaprådets årsberetning



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

5. marts 2019
Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
kl. 17.00-18.00
Mødet afholdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa
13. marts 2019
Møde i handicaprådet
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
 Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2019
på rådhuset i Grenaa
 Behandling af ansøgninger til handicaprådets tilgængelighedspulje
2019
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8. april 2018
Kl. 15.00-16.00
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa
10. april 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa



Høring VPU - Forslag til kvalitetsstandard for boliger



Høring VPU - Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade



Høring VPU - Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje



Høring BUU - Mål og handleplan for sprogvurdering og
sprogstimulering 2019-2022



Høring om kvægriste i Eldrupvej



Orientering brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og
botilbud



Opfølgning på dialogmøde med voksen- og plejeudvalget



Punkter til dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget



Orientering VPU – kvalitetsstandard for træning



Orientering VPU – kvalitetsstandard for mad og måltider på
plejecentre



Orientering VPU – kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk
hjælp og socialpædagogisk støtte



Orientering VPU – kvalitetsstandard for sundhedsfremme og
forebyggelse



Orientering VPU – kvalitetsstandard for forebyggende
hjemmebesøg



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 13. marts 2019
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16. maj 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa



Høringer VPU - kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb samt
aktivitets- og samværstilbud



Høring VPU - Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune



Høring VPU - Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs
Kommune



Høring VPU - Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021



Høring VPU - Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse



Høring VPU - Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets
område pr. ultimo februar 2019



Høring af kravspecifikation til udbud af bleer (lukket sag)



Orientering om høringssvar vedr. pavillonen som regionalt
spillested



Orientering om høringssvar til revidering af gældende regulativer



Orientering VPU – kvalitetsstandard for demens



Orientering VPU – kvalitetsstandard for hjælpemidler



Orientering VPU – indsatskataloger for åbne aktiviteter og
cafétilbud



Budgetopfølgning 1. kvartal 2019



Implementering af handicappolitikken og pårørendepolitikken



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2019



Høring VPU – tilsynspolitikker for 2019
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13. juni 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa



Høring VPU – tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt – Område
Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20



Høring VPU – årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i
2018



Høring VPU – årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i
2018



Høring VPU – årsrapport for magtanvendelse i 2018



Høring VPU – årsrapport for utilsigtede hændelser og
patientsikkerhed i 2018



Høring af kollektiv trafikplan Djursland



Høring af kravspecifikation af diabetesartikler (JYFI)



Høring af kravspecifikation på genbrugshjælpemidler (SKI 50.98)



Høring af kommuneaftale – bevæg dig for livet



Orientering fra styregruppe for specialundervisning og inklusion
v/Jess Refsgaard



Fælles prisuddeling



Opfølgning på dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget



Punkter til opfølgningsmøde med miljø- og teknikforvaltningen



Drøftelse af studietur for handicaprådet



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 16. maj 2019



Høring BUU - handleplan for specialundervisning og inklusion



Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år for BUU
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15. august 2019
kl. 14.30-18.00
Mødet holdes i
Fælleshuset på
Skovstjernen, Tove
Ditlevsens Vej 4, Grenaa

11. september 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa



Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år for VPU



Norddjurs Kommunes Handicappris 2019 - tidsplan og kriterier til
godkendelse



Drøftelse af studietur for handicaprådet



Evaluering af opfølgningsmøde med miljø- og teknikforvaltningen



Handicaprådets arbejdsplan

Møde i handicaprådet


Besøg i Dronningens Ferieby



Besøg på Skovstjernen



Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2019



Høring VPU: Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter



Orientering om socialområdets håndtering af politianmeldelser på
bosteder samt økonomiafsnit i forbindelse med Socialtilsyn Midt’s
rapporter



Punkter til dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget



Punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget



Budgetopfølgning 2. kvartal 2019



Drøftelse af studietur for handicaprådet



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 15. august 2019



Høringer fra politiske udvalg

6



Orientering om årsrapport for utilsigtede hændelser



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

16. september 2019
Kl. 16.00-16.45. Mødet
afholdes i gæstekantinen
på rådhuset i Grenaa

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

19. september 2019
Kl. 15.00-16.00
Mødet afholdes på
rådhuset i Glesborg,
Glesborg Bygade 1, lokale
108
9. oktober 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa

Dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget

29. oktober 2019
Kl. 15.00-16.00
Mødet afholdes på
rådhuset i Allingåbro,
Kirkestien 1, Allingåbro
20. november 2019
kl. 15.00-17.30

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 11. september 2019



Høringer fra politiske udvalg



Evaluering af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget



Opfølgning på dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget



Orientering om årsrapport for utilsigtede hændelser v/Anne
Ahrensbach, souschef for sundheds- og omsorgsområdet



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering



Norddjurs Kommunes Handicappris 2018 - behandling af
indstillinger (lukket punkt)

Dialogmøde med miljø- og teknikudvalget

Møde i handicaprådet
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Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa

11. december 2019
kl. 15.00-17.30
Mødet holdes i rådssalen
på rådhuset i Grenaa



Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2019



Høringer fra politiske udvalg



Punkter til dialogmøde med miljø- og teknikudvalget



Budget 3. kvartal 2019



Det Centrale Handicapråds årsmøde 2019



Handicaprådets mødeplan 2019



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering

Møde i handicaprådet


Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2019



Emner til handicaprådets årsberetning 2019



Høringer fra politiske udvalg



Stop-op-dag og temaer for 2020



Handicaprådets arbejdsplan



Orientering
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