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Valg af formand og næstformand
00.22.04.A30

18/159

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Det fremgår af § 17 i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen nedsætter et
eller flere stående udvalg.
Det bemærkes i den forbindelse, at hvert af de stående udvalg selv vælger en formand jfr.
styrelseslovens § 22, stk. 1. Derudover skal der vælges en næstformand.
Valget af formand ledes af det tilstedeværende udvalgsmedlem, der har længst anciennitet
som kommunalbestyrelsesmedlem.
Kommunalbestyrelsen godkendte på det konstituerende møde den 6. december 2017 følgende
sammensætning af voksen- og plejeudvalget:


Lars Møller (A)



Karoline Bergkvist Søgaard (A)



Rikke Albæk Jørgensen (V)



Steen Jensen (O)



Michael Vejlstrup (I)

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget konstituerer sig med formand og
næstformand.
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Lars Møller (A) blev valgt som formand for voksen- og plejeudvalget.
Steen Therkel Jensen (O) blev valgt som næstformand for voksen- og plejeudvalget.
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Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for 2018
00.22.04.A00

18/294

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en samlet plan for afholdelse af møder i 2018 i de stående udvalg,
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Mødeplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller:
1. at voksen- og plejeudvalgets mødedatoer i 2018 godkendes.
2. at voksen- og plejeudvalget tager stilling til udvalgsmødernes start- og sluttidspunkt.
Bilag:
1 Åben Forslag til politisk mødekalender 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Ad. 1
Godkendt
Ad. 2
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at udvalgsmøderne starter kl. 15.00
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Introduktion til voksen- og plejeudvalgets område
00.22.04.A00

18/294

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalget møde vil der blive givet en overordnet introduktion til udvalgets
område.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.

4

Voksen- og plejeudvalget

4.

10-01-2018

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
00.22.04.A00

18/294

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for
2018.
Arbejdsplanen sættes på dagsordenen til hvert udvalgsmøde og kan således udvides og
revideres i forhold til hvilke nye arbejdsopgaver, der dukker op og i forhold til tidspunkterne
for behandlingen af de enkelte udvalgssager. Arbejdsplanen skal således ses som et dynamisk
planlægningsredskab.
Forslaget til arbejdsplan for 2018 er vedlagt som bilag.
Desuden er der udarbejdet et forslag til tidsplan for arbejdet med politikker på voksen- og
plejeudvalget område i perioden 2018-2021.
Tidsplanen er ligeledes vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2018
og tidsplan for arbejdet med politikker godkendes.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
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2191/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.
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Afvikling af Djurs Mad I/S
86.01.00.A00

17/19501

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i august
2017 besluttet, at hele produktionen af mad til plejecenterbeboere i fremtiden skal foregå på
de enkelte plejecentre i de to kommuner. Derudover har begge kommuner besluttet, at
produktionen af madservice til hjemmeboende borgere ikke længere skal produceres hos
Djurs Mad I/S. Dette medfører, at Djurs Mad I/S lukker omkring den 1. februar 2018.
På de førstkommende møder i udvalget for sundhed, ældre og social, økonomiudvalget og
byrådet i Syddjurs Kommune og i voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune er det planen, at der bl.a. skal tages stilling til
etableringen af et administrativt forretningsudvalg, salg/udleje af køkkenet, tilbageførelse af
den likvide beholdning til de to interessenter/ejerkommuner – dvs. Syddjurs Kommune og
Norddjurs Kommune.
Etablering af administrativt forretningsudvalg
I forbindelse med beslutningen om nedlukning af Djurs Mad I/S har bestyrelsen i selskabet
afholdt sit sidste bestyrelsesmøde den 18. december 2017. Der vil, indtil selskabet er opløst
og køkkenet er solgt, være behov for et styrende organ, der bl.a. kan godkende regnskabet for
2017, godkende et perioderegnskab, indtil selskabet er opløst, og sikre en tilbageførsel af den
likvide beholdning til de to ejerkommuner.
Til at varetage disse opgaver anbefaler Revisionsfirmaet BDO, at der etableres et
administrativt forretningsudvalg, som får ansvaret for selskabet, indtil køkkenet er solgt. Det
foreslås, at det administrative forretningsudvalg kommer til at bestå af følgende personer:
Syddjurs Kommune:
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Jørgen Andersen, direktør for sundheds- og omsorgsområdet, familie- og
socialområdet og området for børn og læring



Tina Mogensen, chefkonsulent.

Norddjurs Kommune:


Kenneth Koed Nielsen, velfærdsdirektør



Marie-Louise Eskerod Ifversen, sekretariatschef



Jacob Petersen, udviklingskonsulent.

Salg/udlejning af køkkenet
Det er interessentskabet mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, der ejer
ejendommen på matr.nr. 10ha på Industrivej 27 i Auning. Som følge af beslutningen om at
lukke Djurs Mad I/S skal der tages stilling til, om ejendommen skal sælges eller om den skal
søges udlejet.
Ved et salg skal dette finde sted i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentligt udbud
ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Dette medfører, at
ejendommen skal udbydes på baggrund af to uafhængige ejendomsmæglervurderinger. De
udpegede mæglere skal have det fornødne branchekendskab. Prisen fastsættes til
gennemsnittet mellem de to ejendomsmæglervurderinger. I tilfælde af uenighed om, hvilke
ejendomsmæglere, der skal udpeges, skal Dansk Ejendomsmæglerforening anmodes om at
udpege de to ejendomsmæglere.
Der gøres opmærksom på, at Djurs Mad I/S i forbindelse med et salg af køkkenet kan risikere
at skulle tilbagebetale ca. 8,843 mio. kr. i momsrefusion til staten. Årsagen til dette er, at
selskabet i forbindelse med byggeriet af selve køkkenet har opnået en momsrefusion, som
skal tilbagebetales, hvis anlægget sælges eller overdrages til andre inden for en 5 årig periode
efter, at anlægsregnskabet er afsluttet.
Selv om køkkenet blev taget i brug allerede i 2011, bliver Djurs Mad I/S berørt af ovennævnte
bestemmelser, idet det endelige anlægsregnskab først blev godkendt i de to ejerkommuner
medio 2017. Dvs. ca. 6 år efter opførelsen af byggeriet.
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Den manglende afslutning af anlægsregnskabet skyldes, at der efter opstart af produktionen
blev konstateret en række alvorlige fejl og mangler ved byggeriet, der gjorde det nødvendigt
at gennemføre en længerevarende syn- og skønssag, og efterfølgende have en større proces
med udbedring af manglerne. Ved syn- og skønssagen fik Djurs Mad I/S medhold i
hovedparten af de påpegede forhold, og der blev indgået forlig med entreprenørerne om
udbetalingen af et større beløb til udbedring af manglerne. Erfaringsmæssigt gælder det
imidlertid i syn- og skønssager, at der ikke bliver udbetalt et beløb, der er fuldt tilstrækkeligt
til at dække alle omkostningerne ved gennemførelsen af selve sagen og den efterfølgende
udbedring af manglerne. Det blev derfor ved sagens påbegyndelse vurderet, at det mest
hensigtsmæssige ville være ikke at afslutte byggeregnskabet, før alle fejl og mangler var
udbedret. Medvirkende til denne beslutning var, at der var et forventet mindreforbrug på ca. 2
mio. kr. på byggeriet, der i givet fald kunne anvendes til at dække eventuelle merudgifter.
Det skal bemærkes, at det af bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og
regioner fremgår, at økonomi- og indenrigsministeren i særlige tilfælde kan meddele
dispensation fra reglerne. På denne baggrund har der været taget kontakt til BDO, der
anbefaler at Djurs Mad I/S udarbejder en dispensationsansøgning til Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
Det er forvaltningens og BDO’s vurdering, at der er flere gode argumenter for at søge om
dispensation. For det første, at køkkenet ikke oprindeligt er blevet opført med henblik på
videresalg, og at grundlaget for at drive et storkøkken udelukkende er blevet vanskeliggjort af
regeringens tilskudspulje til etablering af lokale køkkener på plejecentre. For det andet, at
anlægsprojektet reelt er afsluttet i 2011, og at den eneste grund til den sene afslutning af
anlægsregnskabet er den ovennævnte syn- og skønssag om fejl og mangler på byggeriet. For
det tredje, at hele formålet med lovgivningen på området er at forebygge, at en kommune
opfører en bygning, typisk for en idrætsforening, for så umiddelbart efter opførslen, at
overdrage den til foreningen.
Tilbageførsel af den likvide beholdning til de to interessenter/ejerkommuner
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Djurs Mad I/S har siden ibrugtagningen af selve køkkenet i 2011 genereret en likvid
beholdning, der oprindeligt skulle anvendes til bl.a. fremtidige genafskaffelser af
køkkenudstyr og større vedligeholdelsesarbejder på bygningen. Den likvide beholdning var
pr. 31. december 2017 på 11,684 mio. kr.
Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt tilbageføres 70 pct. af den likvide beholdning til
de to ejerkommuner, og at de resterende 30 pct. forbliver i selskabet og anvendes til dækning
af fratrædelsesudgifter til medarbejdere, udgifter til revision, løbende driftsudgifter på
bygningen, mindre vedligeholdelsesudgifter mv., indtil selskabet er afviklet. Et evt. restbeløb
vil på dette tidspunkt ligeledes blive tilbageført til ejerkommunerne.
Plan for afvikling af Djurs Mad I/S
Det administrative forretningsudvalg vil i samarbejde med BDO udarbejde en detaljeret
model/plan for afviklingen af Djurs Mad I/S. Planen vil efterfølgende blive forelagt til politisk
godkendelse i de to ejerkommuner.
Økonomiske konsekvenser
Det foreslås, at 8,179 mio. kr. svarende til 70 pct. af selskabets likvide beholdning på
nuværende tidspunkt tilbageføres til de to ejerkommuner.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. der etableres et administrativt forretningsudvalg bestående af repræsentanter fra
Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.
2. der søges om dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeriet for 5-års reglen om
momsrefusion.
3. køkkenet sættes til salg, hvis Djurs Mad I/S får dispensation fra Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
4. køkkenet – i tilfælde af afslag på en dispensationsansøgning – søges udlejet, indtil et
salg er muligt uden tilbagebetaling af moms.
5. der primo 2018 tilbageføres 8.179.000 kr. svarende til 70 pct. af selskabets likvide
beholdning til de to ejerkommuner.
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6. det administrative forretningsudvalg i samarbejde med BDO udarbejder en detaljeret
plan for afviklingen af Djurs Mad I/S.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Tiltrådt.
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Djurs Mad I/S - salg af jordstykke
86.01.00.A00

17/19501

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Djurs Mad I/S har medio 2017 modtaget en henvendelse fra en nabo til selskabet (Industrivej
45, Auning), der ønskede at købe noget af den jord, der grænser op til skel. Der var tale om et
areal på ca. 1.500 kvm.
På et bestyrelsesmøde i Djurs Mad I/S den 20. juni 2017 besluttede bestyrelsen, at jordstykket
ikke skulle sælges til naboen.
Efterfølgende har Djurs Mad I/S den 3. november 2017 modtaget en skrivelse fra
advokatfirmaet HjulmandKaptain ved advokat Kim Hørby Fredborg, hvoraf det fremgår, at
naboen (Industrivej 45) gør hævd på arealet, der grænser op til skel. Af skrivelsen fremgår
det, at naboen siden 1994 har anvendt arealet til diverse formål. Brugen har blandt andet
bestået i græsslåning, opsætning af gyngestativ, fodboldbane, legetårn/duetårn, ligesom
naboen også har hegnet arealet ind og anvendt det til at lade sine hunde løbe frit. I skrivelsen
blev det desuden oplyst, at hvis der ikke kunne findes en mindelig løsning, ville naboen
udtage stævning mod Djurs Mad I/S med henblik på at opnå dom for den hævdvundne ret.
På denne baggrund har der den 7. december 2017 været afholdt et møde mellem
repræsentanter for Djurs Mad I/S og naboen (Industrivej 45) og dennes advokat med henblik
på at indgå et forlig i sagen. Parterne kunne ikke nå til enighed omkring matrikelgrænsen.
Djurs Mad I/S har derfor den 13. december 2017 sendt en ”protestskrivelse” til naboen
(Industrivej 45), hvoraf det fremgår, at Djurs Mad I/S protesterer over for naboens brug af
ejendommen og mod deres påstand om at have vundet hævd. Da Djurs Mads tinglysning af
grunden først har fundet sted den 14. december 2015 er protestskrivelsen sendt inden udløbet
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af den 2 årige periode, hvor en ny ejer af et jordstykke kan fortrænge et krav om hævd, hvis
tinglysningen er sket i god tro.
Djurs Mad I/S har den 14. december 2017 modtaget en mail fra HjulmandKaptain ved
advokat Hans Christian Thomsen. Af mailen fremgår det bl.a., at naboen (Industrivej 45) er
villig til at indgå et forlig i sagen, hvis matrikelgrænsen kan udvides til den anden side af en
jordvold, som naboen har opført på Djurs Mads matrikel. Arealet er på ca. 290 kvm. Den nye
matrikelgrænse fremgår af vedlagte bilag. Naboen (Industrivej 45) vil samtidig afholde alle
udgifter forbundet med ændring af matrikelgrænsen, dvs. til landinspektør mv.
På et bestyrelsesmødet den 18. december 2017 i Djurs mad I/S blev det besluttet, at indstille
til de to interessenter/ejerkommuner – dvs. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune – at
naboen (Industrivej 45) tilbydes at købe arealet på 290 kvm til markedspris. Desuden skal
naboen afholde alle udgifter forbundet med ændringen af matrikelgrænsen.
Det vurderes, at markedsprisen for industrijord i Auning er på 51 kr. pr. kvm. ekskl. moms,
hvilket svarer til den minimumspris, som Norddjurs Kommune har fastsat for industrijord i
området.
På baggrund af bestyrelsesbeslutningen har Djurs Mad I/S den 20. december 2017 modtaget
en mail fra advokat Hans Christian Thomsen. Af mailen fremgår det, at naboen (Industrivej
45) accepterer det betingede forligstilbud, dog således, at naboens accept er uden præjudice,
såfremt aftalen ikke godkendes af de 2 ejerkommuner.
Økonomiske konsekvenser
Salgssummen for de 290 kvm. vil med en pris på 51 kr. pr. kvm. blive på 14.790 kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune godkender, at Djurs Mad I/S sælger et
jordstykke på ca. 290 kvm. til naboen (Industrivej 45, Auning) til 51 kr. pr. kvm. svarende til
en samlet salgssum på 14.790 kr.
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Bilag:
1 Åben Ny matrikelgrænse

173997/17

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Tiltrådt.
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Samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune om madservice
27.36.24.A00

17/13125

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Borgere i Norddjurs Kommune, som i dag modtager madservice fra Djurs Mad i Auning, vil
fra den 5. februar 2018 få tilbudt mad fra det nye samarbejde mellem Norddjurs Kommune og
Randers Kommune. De to kommuner har indgået et samarbejde om produktionen af mad til
hjemmeboende

borgere.

I

Norddjurs

Kommune

blev

samarbejdet

godkendt

af

kommunalbestyrelsen på et møde den 7. november 2017.
Det nye samarbejde erstatter det hidtidige samarbejde, som Norddjurs Kommune har haft med
Syddjurs Kommune. Maden vil derfor fremover blive fremstillet hos Madservice Kronjylland
i Randers fremfor i Djurs Mads køkken i Auning.
På nuværende tidspunkt modtager borgerne nye bestillingssedler. Disse vil være lidt
anderledes opbygget og der vil være lidt flere valgmuligheder end på nuværende tidspunkt.
Derudover vil borgernes muligheder for levering af mad være de samme som i dag, og
borgerne vil således ikke kunne mærke nogen forskel. Ligeledes vil borgerne fortsat kunne
vælge frit mellem at få leveret mad fra den kommunale madordning eller fra den private
leverandør Det Danske Madhus. Det nye samarbejde mellem Randers Kommune og
Norddjurs Kommune kommer således ikke til at påvirke de borgere, som i dag får leveret mad
fra den private leverandør Det Danske Madhus.
Den indgåede samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune vedlagt
som bilag.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en orientering om hovedindholdet i den
indgåede samarbejdsaftale og der vil blive givet en aktuel status på de aktiviteter, der er
igangsat for at forberede opstarten af samarbejdet.
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Det skal samtidig bemærkes, at Det Danske Madhus den 20. december 2017 har anmodet
Ankestyrelsen/Tilsynet om en vejledende udtalelse om lovligheden af den indgåede
samarbejdsaftale. Desuden har Det Danske Madhus den 3. januar 2018 klaget til Klagenævnet
for udbud over indgåelsen af samarbejdsaftalen.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en nærmere orientering, dels om
indholdet i klagen fra Det Danske Madhus, og dels Norddjurs Kommunes svar på klagen, som
udarbejdes i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Samarbejdsaftale mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.
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Takstoversigt - budget 2018
00.15.00.S00

17/19

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2018-2021 den 10. oktober
2017 blev hovedparten af Norddjurs Kommunes takster i 2018 godkendt.
Den 12. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen desuden en række nye takster, der
enten manglede eller havde ændret sig i forhold til 2. behandlingen af budgettet. På
daværende tidspunkt var takstloftet for egenbetalingen af madservice for pensionister
imidlertid endnu ikke udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet.
Takstloftet for egenbetaling af madservice foreligger nu. Samtidig er der udarbejdet en række
takster for en lille hovedret og for-/efterretter samt for kost og linnedleje ved ophold på
midlertidige pladser. De nye takster i 2018 fremgår af den følgende tabel:
Takstoversigt 2018

2017

2018

(i kr.)

(i kr.)

Madudbringning pr. portion – almindelig hovedret

52

53

Madudbringning pr. portion – ta`selv menu

-

53

Madudbringning pr. portion – lille hovedret*

-

50

Madudbringning pr. portion – forret/efterret

6

6

Døgntakst fuldkost pr. måned

3.542

3.613

Midlertidigt ophold pr. døgn – kost og linnedleje

129

142

05.32.32 Boliger og institutioner

* Fra den 5. februar 2018, når samarbejdet om madservice mellem Randers Kommune og
Norddjurs Kommune er opstartet.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de nye takster i 2018 for madservice og døgnkost samt for
kost og linnedleje ved midlertidigt ophold godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Tiltrådt.
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9.

10-01-2018

Orientering
00.22.00.I00

18/293

Åben sag

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


Leder af socialområdets aktivitets- og uddannelsestilbud i Grenaa er fratrådt sin
stilling pr. 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.
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10.

10-01-2018

Samarbejde med bruger- og pårørenderåd
00.22.04.I00

17/17140

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil udvalgsformand Lars Møller og velfærdsdirektør
Kenneth Koed Nielsen orientere om:


det generelle samarbejde med bruger- og pårørenderådene på sundheds- og
omsorgsområdet og socialområdet.



baggrunden for at igangsætte udarbejdelsen af en pårørendepolitik.



to afholdte møder i december 2017 med medarbejdere og ledere i bofællesskaberne på
Banesvinget i Auning og i Ørsted Bo- og Aktivitetscenter om samarbejdet med
pårørende.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.
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11.

10-01-2018

Orientering om personsag
27.00.00.G01

17/16469

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 10-01-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Voksen- og plejeudvalgets mødeplan for 2018
1.

4.

6.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018 (2193/18)

2.

Tidsplan for arbejdet med politikker (2191/18)

Djurs Mad I/S - salg af jordstykke
1.

7.

Forslag til politisk mødekalender 2018 (1853/18)

Ny matrikelgrænse (173997/17)

Samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune om madservice
1.

Samarbejdsaftale

mellem

Randers

(170079/17)
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og

Norddjurs
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Underskriftsside

Lars Møller (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Steen Therkel Jensen (O)
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