Handicaprådet

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Mødelokale 4, rådhuset

Dato:

Torsdag den 16. maj 2019

Start kl.:

15:00

Slut kl.:

17:30

Medlemmer:

Kaj Aagaard
Alice Brask
Peter Hjulmand
Winnie Joan Åkesson
Kåre Lehmann Laursen
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Pia Bjerregaard (O)
Kristina Hviid (V)
Kasper Bjerregaard (V)

Fraværende:

Winnie Joan Åkesson

Kasper Bjerregaard (V)

Fritz Birk Sørensen (A)

Norddjurs Kommune

Handicaprådet

16-05-2019

Indholdsfortegnelse
Side

1.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2019........................................................1

2.

Tilsynspolitikker for 2019.................................................................................................2

3.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget
18-20 .................................................................................................................................4

4.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 .................................................6

5.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018................................................8

6.

Årsrapport for magtanvendelse i 2018............................................................................10

7.

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018 ...................................12

8.

Høring af kollektiv trafikplan .........................................................................................14

9.

Høring af kravspecifikation af diabetesartikler (JYFI) ...................................................16

10.

Høring af kravspecifikation på genbrugshjælpemidler (SKI 50.98)...............................17

11.

Bevæg dig for livet..........................................................................................................18

12.

Orientering om arbejdet i styregruppen for specialundervisning og inklusion kl
16.50................................................................................................................................21

13.

Fælles prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune..........................................................23

14.

Opfølgning på dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget........................................25

15.

Punkter til opfølgningsmøde med miljø- og kulturforvaltningen ...................................27

16.

Drøftelse af studietur for handicaprådet .........................................................................28

17.

Handicaprådets arbejdsplan ............................................................................................29

18.

Orientering ......................................................................................................................30

Bilagsoversigt...........................................................................................................................32

Norddjurs Kommune

Handicaprådet

1.

16-05-2019

Godkendelse af referat fra mødet den 10. april 2019
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Referat fra mødet den 10. april 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 16-05-2019
Godkendt.

1

Handicaprådet

2.

16-05-2019

Tilsynspolitikker for 2019
29.30.04.K09

18/406

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på den kommunale tilsynspolitik
for tilsyn efter servicelovens § 83 og tilsyn med plejecentre, så der kan ske de nødvendige
tilpasninger i relation til serviceniveau.
Norddjurs Kommunes tilsynspolitikker for hjemmepleje og plejecentre afspejler, dels de
gældende lovgivningsmæssige forpligtelser, og dels det kommunalt besluttede udvidede
tilsyn. Dette sigter mod et helhedstilsyn med fokus på borgerens retssikkerhed og tilfredshed
suppleret med en høj grad af fokus på kvalitetssikring og kvalitet, hvor viden fra tilsynene
bruges til systematisk udvikling.
I tilsynspolitikkerne lægges der bl.a. vægt på:


Borgertilfredshed



Overholdelse af serviceniveau



Udvikling og læring



Kvalitetsmål



Mål for den rehabiliterende indsats



Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser



Patientsikkerhed



Opfølgning på øvrige instansers tilsyn



Økonomi.

På baggrund af ovenstående vil tilsynsførende fra sundheds- og omsorgsområdets visitationsog hjælpemiddelafdelingen fortsat gennemføre kvalitetssikring på udvalgte indsatser indenfor
både servicelovens § 83, § 151C, § 91 og sundhedslovens § 138.
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Der vil i løbet af 2019 blive arbejdet videre med en udbygning af tilsynspolitikkerne, så der
for 2020 kan fremlægges en politik, der afspejler et 360 graders perspektiv.
Forvaltningens forslag til tilsynspolitikker for 2019 fremsendes med følgende justeringer:


Politikkerne er gennemskrevet sprogligt



Politikkerne er udvidet, så de indeholder en opfølgning på øvrige myndigheders tilsyn.

Tilsynspolitikkerne er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at tilsynspolitikkerne skal
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynspolitikkerne for
2019.
Bilag:
1 Åben Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019

66483/19

2 Åben Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019

66485/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at det er få borgerbesøg, som ligger til grund for
tilfredshedsmålingen i forhold til tilsyn på plejecentre.
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg den 15. oktober
2018 i Område Auning/Allingåbros bofællesskaber på Banesvinget 18-20 i Auning.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og pårørenderådet på Banesvinget.
Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning Allingåbro, 66127/19
Banesvinget 18-20
Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet vil gerne på et kommende møde have en mundtlig orientering om baggrunden
for, at økonomien i tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt beskrives som uigennemsigtige.
Dette med henblik på at finde en løsning og få afdækket, om dette også er et problem i andre
kommuner.
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Det bemærkes, at der generelt er lang ekspeditionstid for rapporter, men denne er
ekstraordinært lang.
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Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
29.09.15.K09

19/5670

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen
samt på de midlertidige pladser i 2018.
Årsrapporten er en brugertilfredshedsundersøgelse, og indeholder også en sundhedsfaglig
audit.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Hjemmeplejen Allingåbro



Hjemmeplejen Glesborg



Hjemmeplejen Grenaa



Midlertidige pladser, Møllehjemmet, Auning



Midlertidige pladser, Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet konkluderer, at alle enheder i deres helhed fungerer tilfredsstillende.
Årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for
kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018

41870/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet så gerne, at tilfredshedsundersøgelsen er mere repræsentativ, og at flere
borgere spørges.
Handicaprådet drøftede, om der bør sættes succeskriterier for, hvornår en procentsats er
udtryk for tilstrækkelig tilfredshed.
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Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
29.09.15.K09

19/5675

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport over gennemførte plejeboligtilsyn på sundheds- og
omsorgsområdet i 2018.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro



Plejecenter Møllehjemmet, Auning



Plejecenter Glesborg, Glesborg



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa



Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Grenaa



Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet

består

af

et

uanmeldt

og

et

anmeldt

tilsyn

samt

en

bruger-

og

medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Årsrapporten konkluderer, at alle plejecentrene i deres helhed fungerer, men at kerneopgaven
i flere tilfælde er under pres.
Der er høj bruger- og medarbejdertilfredshed, men i flere situationer opleves personalet som
værende under pres.
Beboerne modtager den hjælp, som de har behov for. Medarbejderne fremstår kompetente og
engagerede, selvom det ikke altid har været muligt at efterleve kvalitetsstandarderne.
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Overordnet

er

der

mindre
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hængepartier
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i

forhold

til

den

nye

dokumentationsmetode, som blev implementeret i 2018. Dette handler ofte om dokumentation
af det såkaldte ”informerede samtykke”.
Årsrapporten for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018 er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene på sundheds- og
omsorgsområdet. Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for
kommunale tilsyn på plejecentre i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018

41906/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at det i forhold til tilsyn på plejecentre er få borgerbesøg, som
ligger til grund for tilfredshedsmålingen.
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Årsrapport for magtanvendelse i 2018
27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2019, at årsrapporten skal sendes
til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene.
Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten om
magtanvendelse i 2018 på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for magtanvendelse 2018

65950/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
Handicaprådet bemærker det store antal magtanvendelser ét sted og anerkender arbejdet med
at nedbringe magtanvendelser det pågældende sted.
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Handicaprådet bemærker, at rådet på et kommende møde ønsker generel information omkring
politianmeldelser.
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Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
29.09.15.K09

19/5687

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i
2018 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet, herunder tandplejen og
sundhedsplejen.
Årsrapporten redegør for årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelse og beskriver,
hvordan Norddjurs Kommune arbejder med patientsikkerhed.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 7. maj, at årsrapporten for utilsigtede
hændelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den
27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til årsrapporten for
utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018
Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Taget til efterretning.
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Handicaprådet ønsker på et kommende møde at få en forklaring på rapportens tal.
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Høring af kollektiv trafikplan
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Midttrafik og kommunerne på Djursland har sammen udarbejdet et principforslag til en ny
kollektiv trafikplan for områdets samlede kollektive trafik. Målet er at binde Djursland bedre
sammen ved at omlægge busbetjeningen så den tilpasses letbanen samt styrke forbindelserne
til hhv. Randers og Aarhus.
Trafikplanforslaget, i samarbejde mellem Middtrafik, Region Midtjylland, Syddjurs og
Norddjurs kommuner, indeholder nyt hovednet med letbanen og direkte busser mellem
trafikknudepunkterne på Djursland.
Pressemeddelelse samt trafikplanforslag er vedlagt som bilag.
Høringsfristen er fastsat til den 7. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til trafikplanforslaget.
Bilag:
1 Åben Pressemeddelelse/orienteringsbrev om trafikplan

71309/19

2 Åben Forslag til kollektiv trafikplan

71345/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Handicaprådet bemærker, at det er søgt at sikre den kollektive trafik for børn og unge.
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Handicaprådet

finder

dog

trafikplanen

problematisk
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i

forhold

til

kommunens

sammenhængskraft, og handicaprådet beklager, at trafikplanen ikke i højere grad tager hensyn
til mennesker med handicap og må konstatere, at tilgængeligheden ikke er god nok.
Handicaprådet konstaterer, at det kan være problematisk for kørestolsbrugere at komme af og
på toget i Grenaa og Hessel.
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Høring af kravspecifikation af diabetesartikler (JYFI)
88.00.08.Ø54

19/2534

Lukket sag
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Høring af kravspecifikation på genbrugshjælpemidler (SKI 50.98)
88.00.00.Ø54

18/12895

Lukket sag
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Bevæg dig for livet
18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang
HR/ÆR, KFU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces
omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale
vision ”Bevæg dig for livet”.
Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent
af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68
procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.
For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, hvor
udkastet til en kommuneaftale med Norddjurs Kommune ligger klar til videre politisk
behandling.
Målet med denne kommuneaftale er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune.
Særligt med fokus på at få de inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der
dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.
Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norddjurs
Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et nært samarbejde med
repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund
af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og på baggrund af dialog med råd og
samvirker, politiske målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper
og indsatsområder:
Målgrupper:


Børn og unge
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60+ årige

Indsatsområder:


Sundhed



Rum og rammer for bevægelse



Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norddjurs Kommune generelt
lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse
målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt
foreningsudvikling.
I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner,
hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt
iværksættelse af nye tiltag.
Kommuneaftalen er en 5-årig aftale.
Kommuneaftalen er vedlagt som bilag.
Fritidskonsulent Kia Skov Rosenbrock deltager på mødet og orienterer om punktet kl. 16.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kommuneaftalen.
Bilag:
1

Lukket

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Handicaprådet vil gerne rose indgåelsen af aftalen, da tallene for Norddjurs viser, at der er et
behov.
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Handicaprådet ønsker, at mennesker med handicap også bliver en målgruppe i ’Bevæg dig for
livet’, og at der laves et delprojekt for parasporten. Mennesker med handicap er en målgruppe,
som har særligt behov for bevægelse, og derfor har et stort potentiale for at deltage.
Handicaprådet har bemærket, at andre kommuner har indgået aftaler med ’Bevæg dig for
livet’, hvor parasporten er skrevet ind i aftalen. Det vil samtidig bidrage til at indfri såvel
handicappolitikkens som kultur- og fritidspolitikkens målsætninger for bevægelse for
mennesker med handicap.
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Orientering om arbejdet i styregruppen for specialundervisning og inklusion kl 16.50
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Der blev med vedtagelsen af budget 2019 besluttet at gennemfører en række besparelser på
specialundervisningsområdet. Samtidig hermed blev det også besluttet, at der skal udarbejdes
forslag til en handleplan for den fremtidige indsats for inklusion og specialundervisning.
Planen sigter mod behandling af forslagene til handleplan for specialundervisning og
inklusion i børne- og ungdomsudvalget den 4. juni 2019, hvorefter der er høring inden endelig
behandling i børne- og ungdomsudvalget den 20. juni 2019 og i økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen henholdsvis den 15. og 23. august 2019.
Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for processen. Handicaprådet
har udpeget Jess Refsgaard som repræsentant for handicaprådet.
Jess Refsgaard vil, på handicaprådets møde den 16. maj 2019 kl. 16.50, orientere om arbejdet
med handleplan for specialundervisning og inklusion.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Bilag:
1 Åben Forslag til proces- og tidsplan

221690/18
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Godkendt.
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Fælles prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune
00.01.00.G01

19/9230

Åben sag

Sagsgang
HR, KFU/VPU
Sagsfremstilling
En gruppe af frivillige fra råd og samvirker foreslår, at der afholdes en fælles
prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune i 2020.
Forvaltningen har, fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra frivilligrådet,
handicaprådet, fritidsrådet, idrætsrådet, spejdersamvirket og Kulturelt Samvirke, modtaget en
forespørgsel om, hvad der findes af kommunale priser samt et forslag om, at der arbejdes
videre med en fælles prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune med såvel kommunalt
støttede priser som øvrige priser. I dag uddeles de forskellige priser enkeltvis.
Voksen- og plejeudvalget


Årets frivillig



Handicapprisen

Kultur- og fritidsudvalget


Kulturprisen



Foreningsprisen



Årets frivillige leder

Norddjurs Awards er en prisuddeling arrangeret af Norddjurs Idrætsråd, der har afholdt
arrangementet i 2017 og 2018.
Forvaltningen vil foreslå, at handicaprådet, frivilligrådet og fritidsrådet, hver afsætter 12.000
kr. til afholdelse af arrangementet.
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Der skal udarbejdes en sag vedrørende fælles prisuddeling til behandling på et kommende
møde i voksen- og plejeudvalget og kultur- og fritidsudvalget. Forud herfor skal der ske en
tilkendegivelse i forhold til dels opbakning til en fælles prisuddeling samt dels opbakning i
forhold til forslag om finansiering af fælles prisuddeling.
Økonomiske konsekvenser
Handicaprådet har et årligt budget på 48.000 kr. Heraf er der i 2019 afsat 7.000 kr. til
handicapprisen. Der anvendes 5.000 kr. til en kontant pris, og det resterende beløb er til selve
arrangementet.
Handicaprådet havde i 2018 et mindreforbrug på 20.000 kr. Mindreforbruget i 2019 forventes
dog at blive mindre end i 2018. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at
handicaprådet vil kunne bidrage til den fælles prisuddeling med en medfinansiering på 12.000
kr.
Såfremt, at handicaprådet beslutter at medfinansiere med 12.000 kr., så vil handicaprådets
samlede omkostning være på 12.000 til afholdelse af den fælles prisuddeling og 5.000 kr. til
handicapprisen.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet tager stilling til:
1. Handicaprådets deltagelse i en fælles prisuddeling
2. Handicaprådets bidrag på 12.000 kr. til finansiering af en fælles prisuddeling.
Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Ad 1.
Handicaprådet beslutter, at rådet gerne vil deltage i en fælles prisuddeling.
Ad 2.
Handicaprådet tilslutter sig bidraget på 12.000 kr. i finansiering.
Handicaprådet ønsker, at den fælles prisuddeling evalueres efter 2 år, da der pålægges en stor
ekstra udgift for handicaprådet.
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Opfølgning på dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget den 8. april 2019.
Der var følgende dagsorden til mødet:


Målrettede skolepraktikforløb og KLAPjob



Selvhjælpsgrupper



Specialundervisning, specialskoler og inklusion



Djurslandskolen



Tidlig sporing af problemer og skoleværing



Tidlig indsats i forhold til børn som reagere i skolen



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 børne- og
ungdomsudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat

fra

dialogmøde

den

8.

ungdomsudvalget

25

april

2019

med

børne-

og 68924/19

Handicaprådet

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Handicaprådet evaluerede mødet.
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Punkter til opfølgningsmøde med miljø- og kulturforvaltningen
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Handicaprådet deltog i dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. december 2018.
Referatet er vedlagt som bilag.
På dialogmødet blev det aftalt, at der afholdes et opfølgningsmøde med gennemgang af
sagerne, der blev drøftet på dialogmødet. Opfølgningsmødet afholdes den 12. juni 2019 kl.
10.00 mellem to repræsentanter fra miljø- og kulturforvaltningen samt formandskabet fra
henholdsvis ældrerådet og handicaprådet.
På handicaprådets møde ønskes en drøftelse af, om der er yderligere punkter til drøftelse med
forvaltningen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med miljø- og teknikudvalget den 18. dec. 2018
Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Godkendt.
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Drøftelse af studietur for handicaprådet
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På mødet 10. april 2019 besluttede handicaprådet, at de på mødet den 16. maj 2019 ville
drøfte mulighederne for at afholde en studietur.
Handicaprådets budget for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Bilag:
1 Åben Budget for handicaprådet 2019

72146/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Punktet blev udsat.
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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

72788/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Godkendt.
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Orientering
27.69.48.P35

18/19476

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På handicaprådets møde vil der blive orienteret om følgende:


Dialogmøde med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget overvejer, om dialogen med handicaprådet skal være
anderledes fremover. Eventuelt skal det årlige møde mellem handicaprådet og
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget erstattes af rådets deltagelse i
brobygningsmødet; eventuelt suppleret med et selvstændigt møde hvert andet år. Et
eventuelt brobygningsmøde vil finde sted i efteråret.



Dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget. Da kultur- og fritidsudvalget har mange
aftaleholdere og kulturelle institutioner, som de skal mødes med på de 11 årlige
møder, er der ikke i år afsat et mødetidspunkt til handicaprådet. Der kan arrangeres et
møde i 2020 alt efter ønske og behov. Dukker der emner op, som haster og hvor rådet
ønsker at mødes med udvalget, kan dette arrangeres. Handicaprådet er velkomne til at
indsende spørgsmål, som kan behandles hos kultur- og fritidsudvalget.



Ny affaldsplan fra RENO Djurs. Der er modtaget materiale fra RENO Djurs omkring
ny affaldsplan, som skal vedtages i løbet af 2020. Planen skal beskrive, hvordan affald
på Djursland skal indsamles og behandles i de kommende år. Handicaprådet er
velkomne til at komme med ideer, forslag og synspunkter i processen. Materiale fra
RENO Djurs er vedlagt som bilag.



Landsforeningen af Førerhundebrugere, LAF. Der er modtaget informationsmateriale
fra LAF omkring kvalitet af og pris for en førerhund. Materialet indeholder
anbefalinger til 10 kvalitetskrav til førerhunde. Materiale fra Landsforeningen af
Førerhundebrugere er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Affaldsplanens_proces

71689/19

2 Åben Handicaprådet -Sig noget

71688/19

3 Åben Følgebrev til LAF brochure.pdf

72507/19

4 Åben LAF_Brochure

72506/19

Beslutning i Handicaprådet den 16-05-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

3.

Tilsynspolitikker for 2019
1.

Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019 (66483/19)

2.

Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019 (66485/19)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning Allingåbro, Banesvinget
18-20 (66127/19)

4.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
1.

5.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
1.

6.

11.

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 (41985/19)

Høring af kollektiv trafikplan
1.

Pressemeddelelse/orienteringsbrev om trafikplan (71309/19)

2.

Forslag til kollektiv trafikplan (71345/19)

Lukket punkt - Bevæg dig for livet
1.

12.

Årsrapport for magtanvendelse 2018 (65950/19)

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
1.

8.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018 (41906/19)

Årsrapport for magtanvendelse i 2018
1.

7.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018 (41870/19)

(Lukket bilag)

Orientering om arbejdet i styregruppen for specialundervisning og inklusion kl 16.50
1.

Forslag til proces- og tidsplan (221690/18)
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Opfølgning på dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget
1.

Referat fra dialogmøde den 8. april 2019 med børne- og ungdomsudvalget
(68924/19)

15.

Punkter til opfølgningsmøde med miljø- og kulturforvaltningen
1.

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

16.

Drøftelse af studietur for handicaprådet
1.

17.

Handicaprådets arbejdsplan
1.

18.

Budget for handicaprådet 2019 (72146/19)

Handicaprådets arbejdsplan 2019 (72788/19)

Orientering
1.

Affaldsplanens_proces (71689/19)

2.

Handicaprådet -Sig noget (71688/19)

3.

Følgebrev til LAF brochure.pdf (72507/19)

4.

LAF_Brochure (72506/19)
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