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Dialogmøde med ældrerådet kl. 15.00-16.00
00.22.04.P35

18/4809

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med ældrerådet kl. 15.00-16.00 i rådssalen på
rådhuset i Grenaa.
Fra ældrerådet deltager: Yvonne Karnøe, Ivan Hammer Sørensen, Benthe Andersen, Knud
Sejersen, Hans Erik Nielsen og Birgit Lindgaard.
Der er følgende dagsorden til mødet:
1. Gensidig præsentation af medlemmerne af ældrerådet og voksen- og plejeudvalget
2. Opstart på ældrerådets arbejde
3. Den politiske dagsorden for voksen- og plejeudvalgets arbejde de næste 4 år
4. Anvendelse af puljemidler på 4,1 mio. kr. i 2018 og 2019 til at understøtte en bedre
bemanding på ældreområdet
5. Den nationale demenshandlingsplan og Norddjurs Kommunes demenspolitik
6. Kørsel til akutpladser
7. Udbringning af medicin fra apotek til eget hjem
8. Eventuelt.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-04-2018
Voksen- og plejeudvalget og ældrerådet præsenterede sig for hinanden og ældrerådet
orienterede om opstarten på det nyvalgte ældreråds arbejde.
Den politiske dagsorden
Der blev nævnt følgende mulige politiske emner for den kommende valgperiode:
Pårørendepolitik, aflastning, boliger til par og om der er boliger nok, hjemmeplejens tid til
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pleje, rehabilitering og implementeringen af rehabiliteringen, tidlig indsats i forhold til
pårørende og borgere med demens.
Puljemidler
Der blev orienteret om voksen- og plejeudvalgets forslag til anvendelse af puljemidler på 4,1
mio. kr. i 2018 og 2019 til at understøtte en bedre bemanding på ældreområdet. Herunder
forslaget om flere midler til dagtilbud for demente.
Den nationale demenshandleplan og Norddjurs Kommunes demenspolitik
Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang orienterede om demenshandleplanen, den
forestående fornyelse af Norddjurs Kommunes demenspolitik samt status på ansøgning til
forskellige puljer til demensindsatser.
Kørsel til akutpladser
Ældrerådet rejste problemstillingen, at borgerne gratis kan få kørsel til hospitalsindlæggelse
men skal betale for kørsel til kommunale akutpladser. Ældrerådet blev orienteret om, at
kommunen ikke har lovhjemmel til at betale for kørsel til akutpladser, og at det er et eksempel
på, at lovgivningen ikke helt er fulgt med udviklingen.
Udbringning af medicin fra apotek til eget hjem
Ældrerådet er bekendt med, at apoteket tager medicin med retur ved udbringning, hvis borger
ikke kan betale for medicinen.
Det aftales, at forvaltningen rejser problemstillingen overfor apoteket.
Eventuelt
Ældrerådet ønsker, at der igen kommer bybus i stedet for flexbus i Grenaa.
Derudover blev vejindsnævringen ved Violskrænten nævnt.

2

Voksen- og plejeudvalget

2.

03-04-2018

Dialogmøde med handicaprådet kl. 16.00-17.00
00.22.04.P35

18/4809

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med handicaprådet kl. 16.00-17.00 i rådssalen
på rådhuset i Grenaa.
Fra handicaprådet deltager Peter Hjulmand, Kaj Aagaard, Kåre Lehmann Laursen, Alice
Brask og Winnie Joan Åkesson.
Der er følgende dagsorden til mødet:
1. Gensidig præsentation af medlemmer af handicaprådet og voksen- og plejeudvalget
2. Opstart på handicaprådets arbejde
3. STU uddannelsen og anvendelsen af OCN metoden
4. Fast tilknyttede læger på kommunale bosteder og tiltag for at fremme sundhed for
borgere med udviklingshæmning
5. Ensomhed - tiltag for borgere under 60 år
6. Kvalitetsstandard for kørsel og indhentning af lægeerklæring
7. Information til borgere med handicap
8. Information til brugerne om kateterkonvertering
9. Proceduren vedrørende høringssvar
10. Eventuelt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-04-2018
Voksen- og plejeudvalget og handicaprådet præsenterede sig for hinanden og handicaprådet
fortalte om opstarten på arbejdet i det nyvalgte handicapråd, som handicaprådet vil sætte
fokus på til en kommende temadag i handicaprådet. Handicaprådet vil gerne med i
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arbejdsgrupper forud for udarbejdelse af høringssvar. Handicaprådet har fokus på
tilgængelighed.
Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller fremhævede, at den kommende
pårørendepolitik som har fokus på både beboere, medarbejdere og pårørende, vil være et
centralt emne.
STU uddannelsen og anvendelse af OCN metoden
Handicaprådet vil gerne følge udviklingen på STU uddannelsen og hvor eleverne kommer hen
og vil gerne høre om OCN metoden på et kommende møde i handicaprådet.
Forvaltningen orienterede handicaprådet om, at de som sidste år vil modtage en status på
udviklingen på STU uddannelsen. Derudover vil handicaprådet få en orientering om OCN
metoden på et kommende møde.
Fast tilknyttede læger på kommunale bosteder og sundhedsfremmetiltag
Der er ikke botilbud i Norddjurs Kommune, som er omfattet af bestemmelserne om fast
tilknyttede læger.
Mulighederne for sundhedsfremmetiltag for udviklingshæmmede borgere og finansieringen
heraf blev drøftet.
Ensomhed – tiltag for borgere under 60 år
Handicaprådet ser gerne, at der kommer tiltag for ensomme borgere under 60 år. Det blev fra
voksen- og plejeudvalget påpeget, at det også er vigtigt, at civilsamfundet inddrages i
indsatsen mod ensomhed og at borger har et eget ansvar.
Kvalitetsstandard for kørsel og indhentning af lægeerklæring
Forvaltningen forklarede, at hensigten med formuleringen i kvalitetsstandarden for kørsel er,
at jo flere informationer borger kan give, des hurtigere kan sagsbehandlingen ske. Borger skal
ikke indhente lægeerklæring.
Handicaprådet har allerede gjort opmærksom på formuleringen i deres indsendte høringssvar.
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Information til borgere med handicap
Handicaprådet vil gerne have mere information til medarbejdere og pårørende om bl.a.
digitalfuldmagt og ledsagelse. Derudover fortalte handicaprådet, at de gerne vil lave en pjece
om, hvad handicaprådet laver.
Information til brugerne om kateterkonvertering
Handicaprådet opfordrer til mere tydelig information til borgerne ved udskiftning af
produkter. Forvaltningen orienterede om informationen ved produktskifte i forbindelse med
nye indkøbsaftaler. Handicaprådet får en gennemgang af arbejdsgange ved på produktskifte
på det kommende møde i handicaprådet.
Procedure for høringssvar
Punktet blev drøftet.
Eventuelt
Handicaprådet orienterede omkring arbejde for tilgængelighed, som omfatter lyd i lyskryds,
langt mellem fodgængerovergang på Havnevej, mere information og skiltning omkring
tilgængelighed i Norddjurs Kommune.
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Underskriftsside

Lars Møller (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)
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