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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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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
8
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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.
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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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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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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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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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