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Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober 2020
27.69.48.P35

20/492

Åben sag

Sagsgang
HR.
Sagsfremstilling
Referat fra handicaprådets møde den 21. oktober 2020 til godkendelse.
Referatet kan ses her: Referat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
27.30.00.K09

20/7776

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg på Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret.
På baggrund af tilsynsbesøget vurderer Socialtilsyn Midt, at Børne- og Ungecenter Norddjurs,
afd. Børnecentret samlet set har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Der er udarbejdet et handleplan for Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret.
Tilsynsrapporten og handleplanen er vedlagt som bilag.
Børne- og ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 29. oktober 2020, at tilsynsrapporten
fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret sendes til høring i
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 16. november 2020.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapport fra
Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenteret. afd. 152781/20
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Børnecentret
2 Åben Handleplan for Børnecentret

152778/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Handicaprådet anerkender de fine karakterer i tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og
Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecentret, men bemærker, at der stadig er problemer med
personalegennemstrømning, sygefravær og manglende kompetenceudvikling.
Handicaprådet noterer sig, at der er kommet ny ledelse. Handicaprådet forventer, at der sættes
fokus på handleplaner og har en forventning om, at handleplaner følges op af en evaluering.
Handicaprådet vil gerne orienteres om resultatet af en eventuel evaluering.
Handicaprådet ønsker desuden, at der ved rekruttering sættes fokus på at ansætte faguddannet
personale med de rette kompetencer.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Dolmer Have
00.01.00.G01

19/19835

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 10. september 2020 været på reaktivt tilsyn i Dolmer
Have.
Baggrunden for det reaktive tilsyn er, at Styrelsen for Patientsikkerhed ved tidligere tilsyn har
givet påbud til bosteder i Norddjurs kommune. Der har efterfølgende været en dialog med
ledelsen i Norddjurs Kommune angående dette og som et led i opfølgningen herpå, har
styrelsen varslet reaktive tilsyn på kommunens bosteder. Dolmer Have er tilfældigt udvalgt
inden for kommunes bosteder. Tilsynet er gennemført med målepunktssættet for bosteder
2019.
Efter gennemgang af forholdene i Dolmer Have har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at
Dolmer Have placeres i kategorien mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
Ved tilsynet den 10. september 2020 var 4 målepunkter ikke opfyldt, hvilket udløste 5
henstillinger:
1. Behandlingsstedet skal sikre, at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er
fagligt vurderet og beskrevet i den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 6).
2. Behandlingsstedet skal sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en
beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos
patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt
8).
3. Behandlingsstedet skal sikre, at behandlingsindikation for medicinsk behandling
fremgår af den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 11).
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4. Behandlingsstedet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter
angivet i medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne /doseringsposerne
(målepunkt 12).
5. Behandlingsstedet skal sikre, at der ikke opbevares medicin med udløbet
holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato (målepunkt 12).
Overordnet set var det styrelsens vurdering, at Dolmer Have er i god proces i forhold til at
dokumentere de sundhedsfaglige forhold, samt at Dolmer Have ville være i stand til at rette
op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet.
Efter tilsynet har Dolmer Have udarbejdet en handleplan for imødekommelse af styrelsens
henstillinger. Denne er fremsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2020.
Styrelsen har vurderet, at handleplanen opfylder styrelsens anmodninger og har dermed
afsluttet tilsynet.
Tilsynsrapport for Dolmer Have og handleplanen er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. november 2020, at tilsynsrapporten
for Dolmer Have skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt beboerrådet i Dolmer
Have. Høringsfristen er fastsat til den 18. december 2020.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen relevante sammenhænge.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten fra
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i Dolmer Have.
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Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Dolmer Have

155035/20

2 Åben Handleplan risikobaseret tilsyn, Dolmer Have

154966/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Handicaprådet har en forventning om, at handleplanen følges op af en evaluering.
Handicaprådet vil gerne orienteres om evalueringens resultat.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Kærvang
00.01.00.G01

19/19835

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 31. august 2020 været på reaktivt tilsyn på
bofællesskabet Kærvang.
Baggrunden for tilsynet er, at Styrelsen for Patientsikkerhed ved tidligere tilsyn har givet
påbud til bosteder i Norddjurs Kommune. Der har efterfølgende været en dialog med ledelsen
i Norddjurs Kommune og som et led i opfølgningen herpå, har styrelsen varslet reaktive tilsyn
på kommunens bosteder. Bofællesskabet Kærvang er tilfældigt udvalgt inden for kommunens
bosteder. Tilsynet den 31. august 2020 er gennemført med målepunktssættet for bosteder
2019.
Efter gennemgang af forholdene på Kærvang har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at
Kærvang placeres i kategorien mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved
tilsynet den 31. august 2020 var 3 målepunkter ikke opfyldt, hvilket udløste 3 henstillinger:
1. Behandlingsstedet skal sikre, at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er
fagligt vurderet og beskrevet i den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 6).
2. Behandlingsstedet skal sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en
beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos
patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt
8).
3. Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, i
hvilket omfang patienten kan give habilt samtykke til pleje og behandling, eller om
samtykke varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 14).
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Kærvang har udarbejdet en handleplan for, hvordan de vil imødekomme styrelsens
henstillinger. Denne er fremsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed den 29. september 2020.
Styrelsen har vurderet, at handleplanen opfylder styrelsens anmodninger og har dermed
afsluttet tilsynet.
Tilsynsrapporten for Kærvang samt handleplan og brev til Styrelsen for Patientsikkerhed er
vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. november 2020, at tilsynsrapporten
for Kærvang skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt pårørenderådet på
Kærvang. Høringsfristen er fastsat til den 18. december 2020.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen relevante sammenhænge.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til tilsynsrapporten
vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Kærvang.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Kærvang

145595/20

2 Åben Brev til Styrelsen for Patientsikkerhed

159421/20

3 Åben Handleplan - Tilsynsrapport på Kærvang

159415/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Handicaprådet har en forventning om, at handleplanen følges op af en evaluering.
Handicaprådet vil gerne orienteres om evalueringens resultat.
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Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune 2021
00.01.00.A00

20/19094

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst
én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk
hjælp.
Priskravene (afregningsprisen til private leverandører) vil blive behandlet på voksen- og
plejeudvalgets møde den 1. december 2020.
Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte
kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.
I

kvalitetskravene

for

2021

er

kravene

til

leverandørens

anvendelse

af

dokumentationssystemer blevet præciseret således, at dokumentation for faktisk leveret tid pr.
borger skal medsendes i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til Norddjurs Kommune.
Desuden er det præciseret, at borgerne i forbindelse med planlagte indlæggelser,
sommerhusophold eller andet skal give visitationen direkte besked om dette.
Endvidere er kravene til revision af beredskabsplaner præciseret således, at disse som
minimum skal revideres én gang pr. år. Endelig er det præciseret, at leverandøren vil modtage
ét årligt tilsynsbesøg af myndighedsafdelingen på sundheds- og omsorgsområdet.
Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2021.
Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private
leverandører og den kommunale leverandør.
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Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp og kontrakt til godkendelse af
leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. november 2020, at kvalitetskravene til
leverandører af personlig og praktisk hjælp skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 23. november 2020.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetskravene for 2021
til leverandører af personlig og praktisk hjælp.
Bilag:
1 Åben Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2021

159288/20

2 Åben Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2021

159290/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Taget til efterretning.
Handicaprådet bemærker, at der er foretaget relevante ændringer i kvalitetskravene.
Handicaprådet ønsker blandt andet at fremhæve, at der er tilføjet ”Beredskabsplanen skal som
minimum revideres én gang om året og fremsendes til Norddjurs Kommune.”
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Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2021
00.01.00.A00

20/19094

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst
én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.
Priskravene (afregningsprisen til private leverandører) vil blive behandlet på voksen- og
plejeudvalgets møde den 1. december 2020. Det skal bemærkes, at borgernes egenbetaling for
madservice i 2021 behandles som en del af takstbladet, der behandles af økonomiudvalget den
8. december 2020 og af kommunalbestyrelsen den 15. december 2020. Det skal endvidere
bemærkes, at det forventes, at der skal behandles nye priskrav i forbindelse med, at
produktionen af madservice fra foråret 2021 flyttes til produktionskøkkenet på
Fuglsanggården.
Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte
kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. I forlængelse heraf skal bemærkes, at der i
2021 skal udarbejdes en fælles kommunal kostpolitik.
Kvalitetskravene indeholder en lang række krav – herunder blandet andet krav til maden,
opstart af madservice, udbringning, samarbejde, telefontid, kvalitetskontrol og minimum antal
retter, borgere kan vælge. I kvalitetskravene for 2021 er foreslået en ændring i forhold til, at
leverandørerne som minimum skal kunne tilbyde 10 valgmuligheder pr. dag i forhold til
hovedretter og biretter. Det skal bemærkes, at antallet af valgmuligheder pr. dag er 10 i
Syddjurs Kommune og Favrskov Kommune.
Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2021.
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Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private
leverandører og den kommunale leverandør.
Krav til leverandører af madservice og kontrakt til godkendelse af leverandører under
fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. november 2020, at kvalitetskravene til
leverandører af madservice skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 23. november 2020.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til kvalitetskravene for 2021
til leverandører af madservice.
Bilag:
1 Åben Kontrakt til leverandører af madservice - 2021

159293/20

2 Åben Krav til leverandører af madservice i 2021

159296/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Taget til efterretning.
Handicaprådet fremhæver, at der er foretaget relevante ændringer i kvalitetskravene.
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Drøftelse af målgruppe for sundhedspolitikken
29.00.00.P22

20/13955

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget skal tage stilling til målgruppen for den kommende
sundhedspolitik.
Norddjurs Kommunes nuværende sundhedspolitik inddeler målgruppen i tre:


Dem, der har brug for en særlig indsats.



De, der har brug for hjælp.



De, der kan selv.

Alle tre målgrupper indgår i den nuværende sundhedspolitik, men politikkens strategiområder
har hovedfokus på de borgere, der har brug for en særlig indsats, og de der har brug for hjælp.
Afgrænsningen af målgruppen for sundhedspolitikken og afgrænsningen i forhold til
kommunens øvrige politikker er afgørende for hvilke sundhedsindsatser, som den nye politik
lægger op til i de kommende år.
Udfordringen i målgruppeafgrænsninger er, at der er elementer af sundhed i alt. Dilemmaet
er, at med en meget bred målgruppe kan sundhedspolitikken blive meget overordnet og i
mindre grad handlingsanvisende. På den anden side kan en snæver målgruppe, hvor der alene
fokuseres på de borgere, der modtager en målrettet sundhedsindsats, medføre en
underprioritering af det forebyggende arbejde.
Forvaltningen har beskrevet tre modeller for den kommende sundhedspolitiks målgruppe og
fokusområde:
Model 1: Indsatsorienteret sundhedspolitik
13
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Målgruppen for sundhedspolitikken er dem, der har brug for hjælp og dem, der har brug for
en særlig indsats.
Sundhedspolitikken er en ramme på tværs af forvaltningsområder, men vil kun være relevant,
der hvor der aktuelt er indsatser, hvormed fokus primært vil være velfærdsområderne.
Den nye sundhedspolitik er først og fremmest en ajourføring af den nuværende politik, hvor
der bliver fokuseret på de indsatsområder, som man ønsker at prioritere i den kommende
periode. Det kan for eksempel være børn og unges overvægt og lokale sundhedstilbud.
Med et fokus på den røde og den gule målgruppe lægger modellen ikke op til, at
sundhedspolitikken skal have et bredere forebyggende og sundhedsfremmende sigte i forhold
de borgere, som selv kan.
Model 2: Værdibaseret sundhedspolitik
Målgruppen for sundhedspolitikken er alle borgere i Norddjurs Kommune. Politikken dækker
på tværs af forvaltningsområder.
Med modellen sætter den nye sundhedspolitik en værdimæssig ramme for tilgangen til
sundhed i Norddjurs Kommune.
Politikken vil således beskrive de overordnede principper for, hvordan Norddjurs Kommune
forholder sig til sundhed i mødet med borgere, erhvervsliv og civilsamfund, men uden at
forpligte de forskellige udvalg på bestemte handlinger eller indsatser.
Model 3: Handlingsorienteret sundhedspolitik
Målgruppen for sundhedspolitikken er alle borgere i Norddjurs Kommune. Politikken dækker
på tværs af forvaltningsområder.
Med modellen lægges der op til en sundhedspolitik, der laver en tydelig prioritering af
kommende sundhedsindsatser, og kommer med forslag til (eller eksempler på) indsatser på
tværs af forvaltningsområderne.
Udover områder med en tydelig sundhedsindsats kan en bred sundhedspolitik være med til at
pege på områder af mere generel sundhedsfremmende sigte (såsom projekter rettet mod
bevægelse, kultur på recept, eller indsatser rettet mod de frivillige idrætsorganisationer).
Med modellen vil der være behov for en tydelig udvælgelse af emner, hvor der er et potentiale
for at gøre en forskel.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 3. november 2020, at forslag til
målgrupper for sundhedspolitikken skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt
ungdomsrådet. Høringsfristen er fastsat til den 23. november 2020.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sundhedspolitikken har snitflader til flere af kommunens øvrige politikker. Afgrænsningen af
målgrupper har betydning for snitflader til andre politikker.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslag til målgrupper for
den kommende sundhedspolitik.
Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Handicaprådet mener, at der er en styrker i både model 2 og model 3.
Handicaprådet opfordrer til, at hvis man vælger model 2, skal der i udvalgene laves
forpligtende handlinger. Handicaprådet mener desuden, at det er vigtigt, at frivillige og
idrætsorganisationer inddrages i sundhedsindsatsen.
Handicaprådet påpeger, at model tre sætter mere retning for en tydelig prioritering af en
sundhedsindsats, hvilket handicaprådet ser som en styrke.
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11-11-2020

Beskæftigelsesplan 2021
15.00.15.G01

20/29

Åben sag

Sagsgang
EAU, høring, EAU, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2021, hvor erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalgets ændringer fra udvalgsmødet 23. september 2020 er indarbejdet.
Udvalget skal drøfte eventuelle bemærkninger fra Norddjurs Beskæftigelsesråd og beslutte,
om de skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen. Herefter skal udvalget godkende
Beskæftigelsesplan 2021 og sende den i høring.
Generelt
Norddjurs Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2021, der beskriver, hvordan
kommunen

vil

imødekomme

Beskæftigelsesplanen

skal

de

beskæftigelsespolitiske

medvirke

til

at

sikre

udfordringer
sammenhæng

i

perioden.

mellem

de

beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål samt prioritering og tilrettelæggelse af
indsatsen. Mål, midler og tildelte ressourcer skal således hænge sammen.
Beskæftigelsesplan 2021 udgør rammen for arbejdet med beskæftigelsesindsatsen. Den har
tæt sammenhæng til Budget 2021-2024 og vedtagne politikker og strategier, som samlet
indeholder de overordnede politiske retningslinjer for dimensionering og prioritering af
indsatsen internt i afdelingerne og i samarbejdet afdelingerne imellem.
Indhold
Beskæftigelsesplan 2021 tager udgangspunkt i de 5 ministermål for 2020:
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
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Ministermålene fremgår ligeledes af vedhæftede brev fra beskæftigelsesministeren.
Forvaltningen har på baggrund af ministermålene og drøftelser i erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2021. Bilaget
”EAU-protokolleringer – Beskæftigelsesplan 2021” indeholder en liste over erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalgets protokolleringer angående Beskæftigelsesplan 2021.
Proces og tidsplan
Beskæftigelsesplan 2021 sendes efter nærværende udvalgsmøde i høring hos Ungdomsrådet,
Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist 18. november 2020.
Eventuelle høringssvar bliver forelagt erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse på
mødet 25. november 2020, hvor Beskæftigelsesplan 2021 ligeledes vil blive fremlagt til
endelig godkendelse.
Senest 31. december 2020 skal kommunalbestyrelsen vedtage beskæftigelsesplanen for 2021;
umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering til det regionale
arbejdsmarkedsråd.
Tidsplanen er vedlagt.
Input fra Norddjurs Beskæftigelsesråd
Norddjurs Beskæftigelsesråd havde mulighed for at drøfte input til Beskæftigelsesplan 2021
på rådets møde 21. oktober 2020 og efterfølgende på dialogmøde med erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget 28. oktober 2020. Rådets bemærkninger kan efterfølgende
indarbejdes i beskæftigelsesplanen.
Norddjurs Beskæftigelsesråd udtrykte på mødet 21. oktober 2020 ønske om at
uddannelsesparathed i forhold til tilgangen til og gennemførelse af ungdomsuddannelser,
herunder unge på uddannelseshjælp, indgår i drøftelsen af Beskæftigelsesplan 2021.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 28. oktober 2020, at
Beskæftigelsesplan 2021 skal sendes til høring i ungdomsrådet, ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 18. november 2020.
Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget

besluttede

desuden,

at

Ulf

Harbo

(Ø)’s

mindretalsprotokollering fra 23. september 2020 sendes med i høring. Protokollering er
følgende:
Et mindretal i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bestående af Ulf Harbo (Ø) ønsker, at
det på side 7 i afsnittet om værdig sagsbehandling til ledige indskrives, at pensionsnævnet
skal respektere rehabiliteringsteamets faglige vurdering, så borgeren ikke ender mellem to
stole.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Beskæftigelsesplan 2021 har sit afsæt dels i ministermålene, dels i Erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitikken samt Erhvervsstrategien og Arbejdsmarkedsstrategien.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til Beskæftigelsesplan 2021.
Bilag:
1 Åben Udkast - Beskæftigelsesplan 2021

152820/20

2 Åben Brev med ministermål 2021 til kommuner og jobcentre fra 121859/20
beskæftigelsesministeren.pdf
3 Åben EAU-protokolleringer - Beskæftigelsesplan 2021

118380/20

4 Åben Tidsplan - Beskæftigelsesplan 2021

90158/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Taget til efterretning.
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Handicaprådet roser, at der sættes fokus på, at flere personer med handicap skal i
beskæftigelse.
Handicaprådet opfordrer til, at kommunen i den forbindelse laver en målrettet indsats mod
erhvervslivet.
Handicaprådet ønsker at få en orientering om KLAPjob for derigennem at få indsigt i de
muligheder, der er i denne ordning, også i Norddjurs Kommune.
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Indstillinger til handicapprisen 2020
27.69.48.G01

13/1748

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
I lighed med tidligere år uddeles handicapprisen 2020. Fristen for indstillinger til prisen var
den 31. oktober 2020.
Ved fristens udløb var der indkommet to indstillinger til handicapprisen i Norddjurs
Kommune. På den baggrund har formanden for handicaprådet udsat ansøgningsfristen til den
22. november 2020. Kopi af de indkomne indstillinger er udsendt til handicaprådets
medlemmer pr. mail forud for mødet.
Handicaprådet skal udvælge kandidater til prisen og indstille tre kandidater til handicapprisen
i 2020. Dernæst skal voksen- og plejeudvalget på deres møde den 1. december 2020 beslutte,
hvem der skal modtage handicapprisen.
Handicaprådet skal på mødet den 11. november aftale, hvordan handicaprådet den 24. eller
25. november 2020 vil udpege og indstille kandidater til voksen- og plejeudvalget.
Kriterier for uddeling af handicapprisen er vedlagt som bilag.
Offentliggørelsen af de nominerede finder sted i december og vinderen af handicapprisen
offentliggøres til Norddjurs Awards den 29. januar 2021 i Rougsøhallen. Med prisen følger et
diplom og 5.000 kr.
Formand for handicaprådet Peter Hjulmand vil derudover på mødet give en status på arbejdet
med Norddjurs Awards den 29. januar 2021.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at
1. Handicaprådet beslutter, hvordan handicaprådet vil udvælge og indstille tre af de
kandidater, der skal nomineres til handicapprisen 2020.
2. Handicaprådet tager status på arbejdet med Norddjurs Awards til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kriterier for Norddjurs Kommunes handicappris

171986/19

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Ad.1.
Handicaprådet beslutter, at de vil udvælge og indstille tre kandidater, der skal nomineres til
handicapprisen 2020 via mail den 24. november 2020. Handicaprådet sender hver især de tre
kandidater, de mener skal indstilles i prioriteret rækkefølge og herefter laves en samlet
indstilling.
Ad. 2.
Til efterretning.
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Drøftelse af opdatering af forretningsorden
27.69.48.P35

20/492

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område sammensættes
Handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter
indstilling

fra

Danske

Handicaporganisationer,

og

3-7

medlemmer

udpeget

af

kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal
være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter for kommunalbestyrelsen
udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre
private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. december 2009 at handicaprådet består af
10 medlemmer, hvoraf 5 udpeges af kommunalbestyrelsen og 5 medlemmer udpeges efter
indstilling fra handicaporganisationerne.
På kommunalbestyrelsesmøde den 23. august 2011 blev det endvidere besluttet, at de af
kommunalbestyrelsen

udpegede

kommunalbestyrelsesmedlemmer.

medlemmer
Dagsordenspunkt

og

stedfortrædere
”Handicapråd”

skal
fra

være

møde

i

kommunalbestyrelsen den 6. december 2017 er vedlagt som bilag.
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. Handicaprådets forretningsorden og
vedtægter samt seneste oversigt over medlemmer og suppleanter er vedlagt som bilag.
Handicaprådet skal på mødet drøfte behovet for en opdatering af forretningsordenen.
Herunder, om der er behov for at fastsætte mindstetalsbestemmelser i forhold til udarbejdelse
af høringssvar og for at være beslutningsdygtige.
22

Handicaprådet

11-11-2020

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden

indstiller,

at

handicaprådet

drøfter

en

opdatering

af

handicaprådets

forretningsorden.
Bilag:
1 Åben Medlemmer og suppleanter 2019

153047/20

2 Åben Handicaprådets forretningsorden

153050/20

3 Åben Handicaprådets vedtægter

153049/20

4 Åben Dagsordenspunkt fra møde den 06-12-2017 i Kommunalbestyrelsen

154100/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Drøftet.
Handicaprådet præciserer, at medlemmerne i handicaprådet er forpligtet til at kontakte sin
suppleant ved afbud og melde ind, om suppleanten kommer.
Handicaprådet beslutter, at der ikke skal være mindstetalsbestemmelser i forhold til
udarbejdelse af høringssvar eller for at være beslutningsdygtige.
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Fastlæggelse af mødedatoer 2021
27.69.48.P35

20/492

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har på baggrund af handicaprådets drøftelse på mødet den 21. oktober 2020
udarbejdet et nyt forslag til mødedatoer for handicaprådet for 2021.
Det foreslås, at handicaprådets møder i 2021 afholdes på følgende datoer:


Onsdag den 13. januar 2021



Onsdag den 10. februar 2021



Onsdag den 10. marts 2021



Onsdag den 14. april 2021



Torsdag den 20. maj 2021



Torsdag den 17. juni 2021



Torsdag den 19. august 2021



Onsdag den 8. september 2021



Onsdag den 13. oktober 2021



Onsdag den 10. november 2021



Onsdag den 8. december 2021.

Forvaltningen foreslår, at møderne efter ønske fra handicaprådet afholdes i tidsrummet kl.
16.00-18.00.
Forslag til mødedatoer fremgår af mødekalenderen for 2021, der er vedlagt som bilag.
Mødekalenderen indeholder en oversigt over møder i kommunalbestyrelsen, de stående
udvalg samt råd.
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Indstilling
Formanden indstiller, at forslaget til handicaprådets mødeplan for 2021 godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2021 incl. velfærdsråd- og fora - version 2.pdf
Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Godkendt.
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Handicaprådets arbejdsplan
27.69.48.P35

20/492

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til arbejdsplan for handicaprådet i 2020.
Arbejdsplanen for 2020 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2020 godkendes.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets arbejdsplan 2020

163193/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Godkendt.
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Orientering
27.69.48.P35

20/492

Åben sag

Sagsgang
HR
Sagsfremstilling
På mødet er der mulighed for gensidig orientering.


Dialogmøde mellem voksen- og plejeudvalget, bruger- og pårørenderådene på
socialområdet og handicapområdet den 28. oktober 2020 er udsat som følge af de
aktuelle retningslinjer i forbindelse med COVID-19.



Dialogmødet mellem handicaprådet og børne- og ungdomsudvalget den 18. november
2020 er udsat som følge af de aktuelle retningslinjer i forbindelse med COVID-19.



Folder om ledsagelse til fritid - Horsens Kommune, november 2019 samt LEV's
undersøgelse om udmøntning af ledsagerordninger er vedlagt som bilag.



Socialchef Hanne Nielsen deltager på handicaprådets næste møde den 9. december
2020 og giver en kort orientering om:
o Ledsagelse og klippekortsordning.
o Klapjob.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Folder ledsagelse til fritid - Horsens Kommune, nov 2019

161725/20

2 Åben LEV's undersøgelse om udmøntning af ledsagerordninger

161719/20

Beslutning i Handicaprådet den 11-11-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd.
Børnecentret
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenteret. afd. Børnecentret
(152781/20)

2.
3.

4.

5.

6.

8.

Handleplan for Børnecentret (152778/20)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Dolmer Have
1.

Tilsynsrapport Dolmer Have (155035/20)

2.

Handleplan risikobaseret tilsyn, Dolmer Have (154966/20)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Kærvang
1.

Tilsynsrapport Kærvang (145595/20)

2.

Brev til Styrelsen for Patientsikkerhed (159421/20)

3.

Handleplan - Tilsynsrapport på Kærvang (159415/20)

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune 2021
1.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2021 (159288/20)

2.

Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2021 (159290/20)

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune i 2021
1.

Kontrakt til leverandører af madservice - 2021 (159293/20)

2.

Krav til leverandører af madservice i 2021 (159296/20)

Beskæftigelsesplan 2021
1.

Udkast - Beskæftigelsesplan 2021 (152820/20)

2.

Brev

med

ministermål

2021

til

kommuner

og

beskæftigelsesministeren.pdf (121859/20)
3.

EAU-protokolleringer - Beskæftigelsesplan 2021 (118380/20)

4.

Tidsplan - Beskæftigelsesplan 2021 (90158/20)
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Indstillinger til handicapprisen 2020
1.

10.

11.
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Kriterier for Norddjurs Kommunes handicappris (171986/19)

Drøftelse af opdatering af forretningsorden
1.

Medlemmer og suppleanter 2019 (153047/20)

2.

Handicaprådets forretningsorden (153050/20)

3.

Handicaprådets vedtægter (153049/20)

4.

Dagsordenspunkt fra møde den 06-12-2017 i Kommunalbestyrelsen (154100/20)

Fastlæggelse af mødedatoer 2021
1.

Politisk mødekalender 2021 incl. velfærdsråd- og fora - version 2.pdf
(146474/20)

12.

Handicaprådets arbejdsplan
1.

13.

Handicaprådets arbejdsplan 2020 (163193/20)

Orientering
1.

Folder ledsagelse til fritid - Horsens Kommune, nov 2019 (161725/20)

2.

LEV's undersøgelse om udmøntning af ledsagerordninger (161719/20)
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