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Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2018
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 6. december 2018 til godkendelse.
http://polweb.norddjurs.dk/open/Handicapr%C3%A5det%20(%C3%85ben)/2018/06-122018/Referat%20(%C3%85ben)/HR-06-12-2018%20%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
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Orientering vedrørende medicinhåndtering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet behandlede på sit møde den 7. november 2018 tilsynsrapporterne fra Styrelsen
for Patientsikkerhed for henholdsvis hjemmesygeplejen i Grenaa og Plejecenter Digterparken.
Handicaprådet har i den forbindelse bedt om en generel orientering om, hvordan der arbejdes
med medicinhåndtering.
Asbjørn

Rosendal,

Kvalitetskonsulent

og

risikomanager

i

Visitations-

og

hjælpemiddelafdelingen, vil deltage på handicaprådets møde kl. 15.00 og orientere om
arbejdet med medicinhåndtering samt besvare handicaprådets spørgsmål vedrørende
medicinhåndtering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at ”der i 2018
igangsættes en proces, som leder frem til en model, der kan medvirke til at styrke og fremme
dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere i de enkelte
botilbud og derigennem aktivt understøtter arbejdet med at skabe en god, meningsfyldt og
udviklende hverdag for beboerne”.
Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at ”der i 2018 igangsættes en proces med
udarbejdelsen af en pårørendepolitik”.
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en tidsplan og drejebog
for udarbejdelsen af en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune. En pårørendepolitik, der
skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage til at understøtte, at
brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget liv.
Processen har været inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
I hver fase er der sket en bred inddragelse af såvel brugere og pårørende som kommunale
medarbejdere og ledere. Der har desuden været nedsat en bredt sammensat styregruppe med
repræsentanter

fra

ældrerådet,

handicaprådet,

plejecentre,

handicapinstitutioner

og

forvaltningen, som har fungeret gennem hele processen.
Fase 1 blev skudt i gang med to offentlige møder, hvor interesserede borgere, politikere og
medarbejdere bød ind med deres holdninger og ønsker til et godt pårørendesamarbejde. På
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baggrund af den indledende proces udarbejdede styregruppen et forslag til målgrupper,
kerneværdier og hovedemner, som blev godkendt af voksen- og plejeudvalget den 26. juni
2018.
Efterfølgende skete der yderligere inddragelse og indsamling af viden, idet der blev
gennemført interview med borgere, pårørende og medarbejdere tilknyttet de forskellige dele
af socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Det

samlede

materiale

dannede

grundlaget

for

en

temadag,

hvor

politikere,

medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra handicaprådet og ældrerådet formulerede
hovedindholdet i pårørendepolitikken.
På baggrund af temadagen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en pårørendepolitik for
Norddjurs Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelse af den endelige version af
pårørendepolitikken vil ske justeringer i layout og billedmateriale.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2019, at forslag til en
pårørendepolitik for Norddjurs Kommune skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 21. januar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslaget til en
pårørendepolitik for Norddjurs Kommune.
Bilag:
1 Åben Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg hos Område Ørum,
Nøddebo den 26. november 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 8. januar 2019, at tilsynsrapporten
vedrørende Nøddebo skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og
pårørenderådet på Nøddebo. Høringsfristen er fastsat til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten
vedrørende Nøddebo.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
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Status på motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud for
voksne
27.03.00.G01

18/20525

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget blev på sit møde den 8. januar 2019 orienteret om motions- og
idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud for voksne.
Oversigten er vedlagt som bilag til orientering til handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes 226119/18
botilbud
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Udpegning til styregruppe for specialundervisning og inklusion
85.00.00.G00

16/8116

Åben sag

Sagsgang
BUU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet at gennemføre en række
besparelser på specialundervisningsområdet.
Samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til den fremtidige indsats med
inklusion og specialundervisning, og at dette skal ske med inddragelse af områdets aktører.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en proces- og tidsplan for det
kommende arbejde. Planen sigter mod, at den endelige behandling af forslagene til den
fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen på specialundervisningsområdet og den konkrete
udmøntning af besparelserne kan finde sted i børne- og ungdomsudvalget den 20. juni 2019
og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 20 august 2019.
Børne-

og

ungdomsudvalget

godkendte

på

sit

møde

den

20.

december

2018

”Specialundervisning og inklusion i Norddjurs Kommune – Proces- og tidsplan”.
Der vil blive nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for processen.
Handicaprådet skal udpege et medlem, som skal sidde med i styregruppen.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at en gradvis reduktion i antallet af pladser i
specialrækkeklasser og på Djurslandsskolen skal resultere i en besparelse på 0,7 mio. kr. i
2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 4,4 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022.
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Som middel til at realisere besparelserne er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i
overslagsårene til etablering af en særlig indsats i forhold til forældrevejledning og til
oprettelsen af mindre specialgrupper på de enkelte skoler.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udpeger et medlem til at sidde med i styregruppen.
Bilag:
1 Åben Forslag til proces- og tidsplan

221690/18
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Evaluering af dialogmøde med miljø- og teknikudvalget
27.69.48.G01

18/286

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. december 2018 kl.
13.00-13.40.
Fra handicaprådet deltog Peter Hjulmand, Kåre Lehmann Laursen, Alice Brask og Pia
Bjerregaard.
Der var følgende dagsorden til mødet:


Kollektiv trafik



Tilgængelighed til busser og letbane



Inddragelse af repræsentanter fra handicapområdet ved bygge- og anlægsprojekter



Handicapparkering/parkering



Skiltning



Fremadrettet samarbejde.

Referat fra mødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet evaluerer det afholdte dialogmøde med miljø- og
teknikudvalget.
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Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. dec. 2018
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Opfølgning på tildelte midler fra handicaprådets tilgængelighedspulje 2018
27.69.48.G01

18/283

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådets tilgængelighedspulje 2018 på i alt 100.000 kr. blev fordelt til fire formål. Se
nedenstående tabel.
Ansøger
Café

Projekt
Grenaa

Tildelt beløb 2018

(socialt Etablering

værested)

af

handicapvenlige

13.517,50 kr.

foranstaltninger ved indgangsdør til
Café Grenaa (del 2).

Museum Østjylland, Grenaa

Udvikling

og

produktion

af

*15.000,00 kr.

beskrivende audioguides til blinde og
svagtseende.
Grenaa IF Fodbold

Etablering af handicapvenlig dør ved

25.000,00 kr.

kioskområdet i klubhuset på Grenaa
Stadion.
Sangstrup Forsamlingshus

Forbedring

af

adgangsforhold:

Etablering af handicap-rampe samt
handicaptoilet.
* Museum Østjylland har fået lov til at udsætte brug af midler til 2019.
Opfølgningsskemaer er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning
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Bilag:
1 Åben Opfølgningsskema - tilgængelighedspuljen 2018 - Café Grenaa

6492/19

2 Åben Opfølgningsskema - tilgængelighedspuljen 2018 - Grenaa IF Fodbold

6502/19

3 Åben Opfølgningsskema

-

tilgængelighedspuljen

Beboerforening

12

2018

-

Sangstrup 6524/19

Handicaprådet

9.

16-01-2019

Handicaprådets stop-op-dag
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på sit møde den 6. december 2018, at der igen i 2019 skal afholdes
en stop-op-dag for handicaprådet, hvor handicaprådet har mulighed for at drøfte emner af
mere overordnet karakter samt drøfte handicaprådets rolle, arbejdsform og temaer for 2019.
Handicaprådets stop-op-dag afholdes tirsdag den 29. januar 2019 kl. 14.00-18.00.
På handicaprådets møde ønskes en drøftelse af idéer til temaer og input til stop-op-dagen.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 5.000 kr. i handicaprådets budget til afholdelse af stop-op-dagen.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
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Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret handicaprådets arbejdsplan for 2019.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2019

6528/19
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Orientering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet vil på mødet blive orienteret om følgende:

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilagsoversigt
3.

Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

4.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
1.

5.

Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune (226113/18)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo (209153/18)

Status på motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud for
voksne
1.

Motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud
(226119/18)

6.

Udpegning til styregruppe for specialundervisning og inklusion
1.

7.

Forslag til proces- og tidsplan (221690/18)

Evaluering af dialogmøde med miljø- og teknikudvalget
1.

Referat fra dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. dec. 2018
(3021/19)

8.

Opfølgning på tildelte midler fra handicaprådets tilgængelighedspulje 2018
1.

Opfølgningsskema - tilgængelighedspuljen 2018 - Café Grenaa (6492/19)

2.

Opfølgningsskema - tilgængelighedspuljen 2018 - Grenaa IF Fodbold (6502/19)

3.

Opfølgningsskema - tilgængelighedspuljen 2018 - Sangstrup Beboerforening
(6524/19)

10.

Handicaprådets arbejdsplan
1.

Handicaprådets arbejdsplan 2019 (6528/19)
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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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