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Dialogmøde med områdeudvalgene på sundheds- og omsorgsområdet samt
socialområdet
00.22.00.A00
Sagsgang: VPU

17/1502

Åben sag

Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med områdeudvalgene på sundheds- og
omsorgsområdet samt socialområdet kl. 14.00-15.00 i administrationsbygningen i Glesborg.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Budgetplaner 2018 (sundheds-og omsorgsområdet)



Manglende prisfremskrivning (socialområdet)



Betydningen af årlige sparekataloger (sundheds- og omsorgsområdet).

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller orienterede om, at voksen- og
plejeudvalget alene har fremsendt et forslag om udvidelse af sygeplejeklinikken i Grenaa til
behandling i den videre budgetproces.
Derudover blev der orienteret om den forestående beslutning i voksen- og plejeudvalget om,
hvorvidt produktionen af den varme mad skal flyttes til plejeboligerne. Det omfatter et stort
anlægsbeløb på ca. 10,4 mio. kr. til ombygning af 17 køkkener. Disse midler er bevilliget fra
en statslig pulje.
Den manglende prisfremskrivning og de årlige effektiviseringer, som er indeholdt i den
manglende prisfremskrivning, blev drøftet.
Områdeudvalget på sundheds- og omsorgsområdet orienterede om, at når der laves
sparekataloger med forslag, der berører små medarbejdergrupper, så har det stor indvirkning
på disse medarbejdergrupper. Fordele og ulemper ved sparekataloger blev drøftet.
Fordelen ved sparekataloger er, at alle forslag bliver belyst og beskrevet samt, at der er
åbenhed om alle forslag og dermed er der mulighed for dialog med medarbejdere og borgere
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om de fremsatte forslag. Ulempen er, at det kan have betydning for de medarbejdere, der kan
blive berørt.
Der blev givet eksempler på udviklingen i opgaverne på sundheds- og omsorgsområdet. Der
blev orienteret om at det opleves, at flere og flere opgaver flyttes fra sygehusene til det nære
sundhedsvæsen, og at disse opgaver har en tiltagende akut karakter, hvilket stiller krav til
mere fleksibel planlægning. Derudover stiller det krav om yderlig specialisering i det nære
sundhedsvæsen. Denne udvikling opleves at have afsmittende betydning på socialområdet.
Derudover opleves det, at flere ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.
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Besøg på Ørum bo- og aktivitetscenter
00.22.00.P35
Sagsgang: VPU

17/1097

Åben sag

Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg på Ørum bo- og aktivitetscenter på Dystrupvej 4 i
Ørum.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Leder af område Ørum Birte Kousted viste voksen- og plejeudvalget rundt på Ørum bo- og
aktivitetscenter og fortalte om stedet.
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Madfremstilling til beboere på plejecentre
00.01.00.A00
Sagsgang: VPU, ØK, KB

17/5164

Åben sag

Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 27. marts 2017, at forvaltningen skulle
arbejde videre med at undersøge mulighederne for, at alle hovedmåltiderne til beboere på
plejecentre i Norddjurs Kommune kan fremstilles decentralt på de enkelte plejecentre.
Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 16. maj 2017 bemyndiget
forvaltningen til at afholde udbud på håndværkerydelser vedrørende renovering af køkkener
på plejecentre, der vurderes nødvendige for, at hovedmåltiderne kan fremstilles på de enkelte
plejecentre.
Sagen vedrørende fremstilling af mad til beboere på plejecentre er opdelt i to dele:


én sagsfremstilling vedrørende driften – det vil sige dels en beskrivelse af, hvordan
produktionen af den varme mad på plejecentre forventes udført, og dels en beskrivelse
af økonomien ved at flytte produktionen af den varme mad til de enkelte plejecentre.



én sagsfremstilling vedrørende anlæg – det vil sige renovering af køkkener på
plejecentre, som er en forudsætning for, at hovedmåltiderne kan produceres på de
enkelte plejecentre.

Sagsfremstillingen vedrørende drift behandles i voksen- og plejeudvalget den 27. juni 2017
og efterfølgende i økonomiudvalget den 8. august 2017 og i kommunalbestyrelsen den 22.
august 2017. Sagsfremstillingen vedrørende anlæg behandles på et ekstraordinært møde i
voksen- og plejeudvalget den 30. juni 2017 og efterfølgende i økonomiudvalget den 8. august
2017 og i kommunalbestyrelsen den 22. august 2017.
Denne sagsfremstilling vedrører driften.
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Ved fremtidig produktion af den varme mad på plejecentrene vil udgangspunktet være, at
maden tilberedes i de enkelte boenhedskøkkener. Forberedelse af madvarer – f.eks. vaskning
og skrælning af grøntsager, klargøring af kød og lignende kan dog også foretages i
forsynings-/cafékøkkener på plejecentrene. Enkelte steder vil køkkenfaciliteterne i boenheder
betyde, at en stor del af produktionen af den varme mad vil skulle foregå i det store
forsyningskøkken. En beskrivelse af den fremtidig produktion af varm mad på det enkelte
plejecenter er vedlagt som bilag.
I en forsøgsperiode fra 1. maj – 21. maj 2017 er den varme mad til beboere på Farsøhthus i
Allingåbro og Grønnegården i Grenaa blevet produceret på plejecentrene. Erfaringerne fra
pilotprojektet på Farsøhthus og Grønnegården viser, at beboerne er glade for at få varm mad
produceret lokalt, og at de ønsker, at maden fremadrettet produceres på plejecentret. Af
positive aspekter ved, at maden produceres på plejecentret, kan nævnes:


Bedre mulighed for inddragelse i menuvalg og menuplaner samt mere fleksibel
tilrettelæggelse af menuen i forhold til beboernes livretter.



Det sociale element ved at have personale i køkkenet har – sammen med duften –
betydning for appetitten.



Beboerne spiser mere, når maden produceres på plejecentret.

En opsamling af beboernes oplevelse af pilotprojektet på Farsøhthus og Grønnegården er
vedlagt som bilag.
Endelig bemærkes det, at ældrerådet på et møde den 15. juni 2017 er blevet orienteret om
arbejdet med, at alle hovedmåltider til beboere på plejecentre i Norddjurs Kommune kan
fremstilles decentralt på de enkelte plejecentre. Ældrerådet har udarbejdet et høringssvar, der
er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Overordnet vil en flytning af madproduktionen fra Djurs Mad til plejecentrene betyde, at der
frigives midler, som tidligere er anvendt til indkøb af mad fra Djurs Mad. Disse midler skal
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anvendes til indkøb af råvarer til den varme mad og til personale til at forberede og tilberede
maden.
På baggrund af udtræk fra økonomisystemet og det gennemførte pilotprojekt på
Grønnegården og Farsøhthus har forvaltningen foretaget en beregning af de økonomiske
konsekvenser ved at producere al mad på plejecentrene. Beregningen viser, at der isoleret set
for plejecentrene – dvs. med de nuværende madpriser hos Djurs Mad – vil være en årlig
mindreudgift på ca. 0,276 mio. kr. ved decentralt at producere al mad til beboerne på
plejecentrene. Beregningen fremgår af vedlagte økonomibilag.
Hvis produktionen af den varme mad flyttes til plejecentrene, betyder det samtidig, at
produktionsvolumen i Djurs Mad falder, og dermed vil omkostningen til mad til
hjemmeboende stige.
Forvaltningen har lavet en beregning, der viser, at udgiften vil stige med ca. 1,053 mio. kr.,
hvis både Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælger at producere al plejecentermad
på de enkelte plejecentre. Dvs. at der samlet set – når der korrigeres for mindreudgiften på
plejecentrene på 0,276 mio. kr. – vil være en merudgift på 0,777 mio. kr.
Hvis kun Syddjurs Kommune vælger at producere al plejecentermad decentralt, vil det
medføre en merudgift for Norddjurs Kommune på 0,810 mio. kr.
Beregningerne fremgår af vedlagte økonomibilag.
Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2017 undersøge, om der bør udarbejdes en ny
fordelingsnøgle til fordeling af budgettet mellem plejecentre. En ny fordelingsnøgle skal i
større udstrækning tage højde for hvilke muligheder for madproduktion, de fysiske rammer på
de enkelte plejecentre giver. Desuden skal den tage højde for, hvornår på dagen beboere på
plejecentre indtager den varme mad.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om produktionen af den varme mad til
beboere på plejecentrene i Norddjurs Kommune skal foregå på de enkelte plejecentre.
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Bilag:
1 Åben Forventninger til fremtidig produktion på plejecenter

91858/17

2 Åben Beboeroplevelse af pilotprojekt om varm mad i plejeboliger

91857/17

3 Åben Økonomi i forbindelse med at flytte produktionen af varmt mad til 92965/17
plejeboligerne
4 Åben Beregninger. Scenarie 1 og scenarie 2 for produktion af varm mad til 91855/17
plejecentre
5 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Madfremstilling til beboere på plejecentre

89184/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Voksen- og plejeudvalget indstiller, at produktionen af den varme mad til beboere på
plejecentrene i Norddjurs Kommune skal foregå på de enkelte plejecentre.
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Anlægsregnskab for nyt aktivitetscenter i Ørsted
02.00.00.S00
Sagsgang: VPU, ØK, KB

17/10434

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte byggeriet af et nyt aktivitetscenter i
Ørsted.
Byggeriet er afsluttet og taget i brug, og forvaltningen har i samarbejde med BDO lavet en
opgørelse over det samlede forbrug forbundet med gennemførelsen af anlægsprojektet.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede økonomiske ramme for anlægsprojektet udgør netto 9,920 mio. kr. ekskl. moms.
Det bemærkes, at den økonomiske ramme brutto udgør 11,200 mio. kr., samt at Norddjurs
Kommune modtager et statsligt tilskud (servicearealtilskud) på 1,280 mio. kr.
Det samlede forbrug udgør brutto 11,174 mio. kr. ekskl. moms og netto 9,894 mio. kr. ekskl.
moms, når servicearealtilskuddet på 1,280 mio. kr. modregnes bruttoudgiften. Der er således
et mindreforbrug på 0,026 mio. kr.
Regnskab, revisionspåtegning og skema C for aktivitetscentret er vedlagt som bilag. Skema C
indberettes til trafik- bygge- og boligstyrelsen via BOSSINF.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. regnskabet for anlægsprojektet vedrørende nyt aktivitetscenter i Ørsted godkendes.
2. skema C for aktivitetscentret godkendes.
3. forvaltningen indberetter skema C i BOSSINF.
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Bilag:
1 Åben Regnskab - Aktivitetscenter i Ørsted

91859/17

2 Åben Revisorerklæring vedr. skema C for aktivitetscenter i Ørsted

90030/17

3 Åben Skema C for aktivitetscenter i Ørsted

90035/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Tiltrådt.
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Anlægsregnskab for Djurs Mad
00.01.00.A00
Sagsgang: VPU, ØK, KB

10/1715

Åben sag

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmøde i Djurs Mad I/S den 20. juni 2017 blev anlægsregnskabet for
produktionskøkkenet i Auning godkendt.
Byggeriet af produktionskøkkenet blev afsluttet i 2011. På grund af syns- og skønssagen
omhandlende tømrerentreprisen og den rådgivende ingeniør samt problemer med gulvene har
det ikke været muligt at afslutte anlægsregnskabet før medio 2017.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
BDO har pr. 7. juni 2017 afsluttet anlægsregnskabet. Resultatet viser et samlet mindreforbrug
på 1.081.040 kr., der skal tilbagebetales til de to ejer kommuner med 540.520 kr. til hver.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at det afsluttede anlægsregnskab pr. 7. juni 2017 for
produktionskøkkenet i Djurs Mad I/S godkendes.
Bilag:
1 Åben Budget - og bevillingskontrol Djurs Mad
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Tiltrådt.
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Forslag til kvalitetsstandarder for afløsning/aflastning og demens
27.00.00.P23
16/20420
Sagsgang: VPU, høring, VPU

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs
Kommunes servicetilbud for afløsning/aflastning (Servicelovens §§ 84 og 107) og en
revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for det kommunale tilbud til borgere med
demens.

Ændringer er markeret med rødt i kvalitetsstandarderne. De reviderede kvalitetsstandarder er
vedlagt som bilag.
De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder er:
Afløsning/aflastning


Navn på rette myndighed og mailadresse er korrigeret.



Der er en tilføjelse i forhold til målgruppen.



En tilføjelse omkring afløsning, som finder sted i hjemmet, og aflastning udenfor
hjemmet.



Takster i forhold til valgfri er slettet, og der henvises i stedet til et link (hvor der altid
er en opdateret prisliste).



Tydeligere beskrivelse af indholdet i tilbud om afløsning/aflastning .

Demens


Navn på rette myndighed og mailadresse er korrigeret.



En tilføjelse omkring afløsning, som finder sted i hjemmet, og aflastning udenfor
hjemmet.
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Takster i forhold til valgfri er slettet, og der henvises i stedet til et link (hvor der altid
er en opdateret prisliste).



Borgere, der er beskrevet som demente, er rettet til borgere med demenssygdom.

De reviderede kvalitetsstandarder for afløsning/aflastning og demens skal sendes til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 10. august 2017.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

de

reviderede

forslag

til

kvalitetsstandarder

for

afløsning/aflastning og demensydelser sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning

91818/17

2 Åben Kvalitetsstandard for borgere med demens

91816/17

3 Åben Indsatskatalog for demens

91820/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Forslag til ny ældrepolitik
27.00.00.P22
16/16735
Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune påbegyndte processen med udarbejdelsen af en ny ældrepolitik i januar
2017. Processen blev skudt i gang med tre offentlige møder under overskriften ”Hvad er det
gode ældreliv?”. Her gav omkring 200 deltagere deres input til hvilke målgrupper, der skal
omfattes af ældrepolitikken, og hvilke hovedemner, den skal rumme.
På baggrund af den indledende proces udarbejdede styregruppen for ældrepolitikken et forslag
til målgrupper, kerneværdier og hovedemner. På voksen- og plejeudvalgets møde den 28.
marts 2017 blev det besluttet, at ældrepolitikken især skal fokusere på borgere med et behov
for støtte og pleje. Herudover skal den fokusere på information og tryghed for alle ældre, og
deres muligheder for at bidrage til fællesskabet.
Den 15-16. maj 2017 var borgmesteren, voksen- og plejeudvalget og repræsentanter for de
øvrige partier i kommunalbestyrelsen samt medarbejderrepræsentanter og medlemmer af
ældrerådet og handicaprådet indbudt til et døgnseminar om ældrepolitikken.
På døgnseminaret blev der taget afsæt i kommunens vision om ’Alle med’ og ’Et liv med
muligheder’ og der blev formuleret det menneskesyn og de kerneværdier, som er fundamentet
for den nye ældrepolitik. Derudover blev det drøftet hvilke emner, som politikken skal
rumme.
På baggrund af inddragelsesprocessen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny
ældrepolitik for Norddjurs Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at der efterfølgende vil ske mindre justeringer i layout og billedmateriale fra
høringsudkastet til den endelige version.
Forslaget til en ny ældrepolitik i Norddjurs Kommune skal sendes til høring i ældrerådet.
Høringsfristen fastsættes til den 10. august 2017.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny ældrepolitik i Norddjurs Kommune sendes
til høring i ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Forslag til ny ældrepolitik

89711/17

2 Åben Notat om hovedemner og målgruppe i ældrepolitikken

91825/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Status på hjemtagningen af specialiserede høreydelser fra IKH til
Kommunikationssamarbejde Midt
00.01.00.A00
Sagsgang: VPU

13/8985

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune besluttede i maj 2016 at opsige abonnementet på Institut for
Kommunikation og Handikap i Århus. I stedet blev der pr. 1. januar 2017 indgået aftale om
køb af ydelser på det specialiserede høreområde med Kommunikationssamarbejde Midts
hørecenter - også benævnt ”Hørecenter Midt” - i Randers
Kommunikationssamarbejde Midt er et fælleskommunalt samarbejde mellem Favrskov,
Syddjurs, Randers og Norddjurs kommuner. Randers Kommune hjemtog tilbage i 2014 de
specialiserede høreydelser, og i 2015 fulgte Favrskov og Syddjurs efter.
Ydelserne drejer sig primært om specialrådgivning og specialundervisning af borgere med
Tinnitus (ringen for ørerne), Cochlear Implantat (indopereret høreapparat) og borgere i
arbejde, som har en hørenedsættelse eller er døve.
I de første 4 måneder af 2017 har 11 borgere haft kontakt til Hørecenter Midt med problemer
indenfor det specialiserede høreområde. Til sammenligning havde sammenlagt 5 borgere
kontakt til IKH med samme problematikker i 2016 og 4 borgere i 2015. Af de 11 borgere har
3 borgere deltaget i den fælles Tinnitus undervisning, 4 borgere har fået individuel tinnitus
undervisning, og der er lavet udredninger vedrørende 4 borgeres jobsituation.
Det forventes, at 2 borgere fra Norddjurs Kommune får indopereret et Chochlar Implant i
løbet af efteråret, og de skal derefter modtage undervisning af Hørecenter Midt.
På baggrund af erfaringer fra de øvrige kommuner har denne tilgang været forventet, og det
betragtes som positivt, at borgerne nu i højere grad modtager de tilbud, der er behov for.
Som tillæg til de hjemtagede ydelser har Kommunikationssamarbejde Midt afholdt et møde
med jobcenteret i begyndelsen af 2017 for at aftale rammer for samarbejdet omkring borgere
med både syn og høre problematikker. Aftalen betyder, at borgerne fremadrettet kan modtage
15
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et bedre og mere målrettet tilbud, samt at Jobcenterets borgere har en øget tilgængelighed til
tilbuddet.
Økonomiske konsekvenser
Der er aftalt fast ramme for aftalen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om hjemtagning af de specialiserede
høreydelser fra IKH til Kommunikationssamarbejde Midt tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2017
00.15.00.S00
Sagsgang: VPU

17/37

Åben sag

Sagsfremstilling
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på voksenog plejeudvalgets område.
Anlæg
På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
budget
Budget 2017 (mio. kr.)
Drift ekskl. overførte midler
671,0
Overførte driftsmidler
7,6
Drift i alt
678,6
Anlæg

Forventet
regnskab
669,0
7,6
676,6

4,5

-2,0
0,0
-2,0

Ansøgte
tillægsbevil.
0,0
0,0
0,0

-1,4

0,0

Afvigelse*

3,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Årsager til afvigelserne
Drift
Det forventede mindreforbrug på driften skyldes et forventet mindreforbrug udenfor
servicerammen på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Anlæg
Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes primært et mindreforbrug på anlægsprojekt
vedrørende hjemmeplejen i Glesborg samt etableringen af Djurs Mad.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalget ultimo maj 2017

81078/17

2 Åben Anlægsoversigt ultimo maj 2017

89541/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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27-06-2017

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09
17/5480
Sagsgang: VPU, høring, VPU

Åben sag

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport fra et uanmeldt besøg på Skovstjernen.
Tilsynsrapporten med tilhørende opfølgningsskema er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og
pårørenderådet på Skovstjernen. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport inkl. opfølgningsplan - Skovstjernen

58848/17

2 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen

87486/17

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet

87466/17

4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt

88917/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Orientering
00.22.00.I00
Sagsgang: VPU

17/45

Åben sag

Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:


Referat fra dialogmøde mellem formænd og næstformænd i voksen- og plejeudvalget
og bruger- pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet.
Referat er vedlagt som bilag.



Referat fra dialogmøde mellem formænd og næstformænd for voksen- og
plejeudvalget, bruger- og pårørenderådene på handicap- og psykiatriområdet og
handicaprådet.
Referat er vedlagt som bilag.



Ansættelse af plejecenterleder på Glesborg Plejecenter

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Referat af dialogmøde den 6. juni 2017 - socialområdet

89963/17

2 Åben Referat fra dialogmøde den 6. juni 2017 - sundheds-og omsorgsområdet

89579/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2017
00.22.04.A00
Sagsgang: VPU

17/18

Åben sag

Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og
plejeudvalget for 2017.
Arbejdsplanen for 2017 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2017
godkendes.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2017
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.00.00.K03
Sagsgang: VPU

17/372

Åben sag

Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2017
fra Ankestyrelsen.
Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 30. maj 2017 er der modtaget tre nye
ankeafgørelser, hvor myndigheds- og visitationsenheden på socialområdet har truffet
afgørelse. Sagerne er blevet stadfæstet. Der er modtaget to nye ankeafgørelser, hvor
hjælpemiddelafdelingen på sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse. Én af sagerne
er blevet stadfæstet og én er blevet afvist.
Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser i sager, hvor visitationsafdelingen på sundheds- og
omsorgsområdet har truffet afgørelse.
En oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt
vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet
beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.00.00.K03
Sagsgang: VPU

17/372

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-06-2017
Godkendt.
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Bilagsoversigt
3.

Madfremstilling til beboere på plejecentre
1. Forventninger til fremtidig produktion på plejecenter (91858/17)
2. Beboeroplevelse af pilotprojekt om varm mad i plejeboliger (91857/17)
3. Økonomi i forbindelse med at flytte produktionen af varmt mad til plejeboligerne
(92965/17)
4. Beregninger. Scenarie 1 og scenarie 2 for produktion af varm mad til plejecentre
(91855/17)
5. Høringssvar fra ældrerådet - Madfremstilling til beboere på plejecentre
(89184/17)

4.

Anlægsregnskab for nyt aktivitetscenter i Ørsted
1. Regnskab - Aktivitetscenter i Ørsted (91859/17)
2. Revisorerklæring vedr. skema C for aktivitetscenter i Ørsted (90030/17)
3. Skema C for aktivitetscenter i Ørsted (90035/17)

5.

Anlægsregnskab for Djurs Mad
1. Budget - og bevillingskontrol Djurs Mad (89603/17)

6.

Forslag til kvalitetsstandarder for afløsning/aflastning og demens
1. Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (91818/17)
2. Kvalitetsstandard for borgere med demens (91816/17)
3. Indsatskatalog for demens (91820/17)

7.

Forslag til ny ældrepolitik
1. Forslag til ny ældrepolitik (89711/17)
2. Notat om hovedemner og målgruppe i ældrepolitikken (91825/17)

9.

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2017
1. Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalget ultimo maj 2017
(81078/17)
2. Anlægsoversigt ultimo maj 2017 (89541/17)

10.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt
1. Tilsynsrapport inkl. opfølgningsplan - Skovstjernen (58848/17)
2. Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen (87486/17)
3. Høringssvar fra handicaprådet (87466/17)
4. Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (88917/17)

11.

Orientering
1. Referat af dialogmøde den 6. juni 2017 - socialområdet (89963/17)
2. Referat fra dialogmøde den 6. juni 2017 - sundheds-og omsorgsområdet
(89579/17)

12.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2017
1. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2017 (91860/17)
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