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1.

25-09-2018

Besøg hos Ålunden og Skovstjernen
00.22.00.G01

18/3222

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg hos nedenstående.
Tid

Institution

Adresse

Kl. 15.00-15.20

Ålunden

Ålunden 18 i Grenaa

Kl. 15.30-15.50

Skovstjernen

Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Aftaleholder Søren Skovbak Meinertz viser rundt.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Leder af Ålunden og Skovstjernen Søren Skovbak Meinertz viste rundt på Ålunden og
Skovstjernen og fortalte om de to steder og hverdagen de to steder.
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2.

25-09-2018

Krav til leverandør af madservice i Norddjurs Kommune
00.01.00.A00

18/15295

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 vil blive behandlet på voksen- og plejeudvalgets møde den 27. november 2018.
Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte
kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.
I kvalitetskravene for 2019 er der foretaget mindre sproglige præciseringer i forhold til, at
ydelserne skal udføres i henhold til den konkrete afgørelse og ud fra det til enhver tid
gældende serviceniveau i Norddjurs Kommune. Kvalitetskravene er først gældende fra den 1.
januar 2019.
Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale
leverandør.
Krav til leverandører af madservice, kontrakt til godkendelse af leverandører under
fritvalgsordningen og fritvalgsblanketten er vedlagt som bilag.
Kvalitetskravene til leverandører af madservice skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 22. oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetskravene for 2019 til leverandører af madservice
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Pris- og kvalitetskrav til madservice i Norddjurs Kommune 2019

166638/18

2 Åben Kontrakt til leverandører af madservice 2019

166637/18

3 Åben Fritvalgsblanket

165710/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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3.

25-09-2018

Mødekalender for voksen- og plejeudvalgets møder i 2019
00.22.04.A00

18/294

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 godkendt den politiske
mødekalender for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget for 2019.
Forvaltningen har udarbejdet er forslag til mødekalender for voksen- og plejeudvalget.
Mødekalenderen for 2019 er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over
møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget samt de stående udvalg.
Det foreslås, at voksen- og plejeudvalgets ordinære møder i 2019 afholdes på følgende datoer:


Onsdag den 30. januar 2019



Tirsdag den 5. marts 2019



Tirsdag den 2. april 2019



Tirsdag den 7. maj 2019



Tirsdag den 4. juni 2019



Tirsdag den 25. juni 2019



Tirsdag den 3. september 2019



Tirsdag den 24. september 2019



Tirsdag den 5. november 2019



Tirsdag den 3. december 2019



Tirsdag den 7. januar 2020.

Mødetidspunktet er som udgangspunkt kl. 15.00-18.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at mødeplanen for voksen- og plejeudvalgets ordinære møder i
2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Forslag til politisk mødekalender 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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25-09-2018

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2018 på voksen- og plejeudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/42

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt
Korr.
budget
ekskl.
Budget 2018 (mio. kr.)

Drift
Anlæg

Opr.

drifts-

Forventet

budget

overførsler Forbrug

regnskab

Afvigelse*

683,2

679,5

447,0

681,7

-1,5

0,3

0,6

0,6

0,6

0,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til
oprindeligt budget.
Voksen- og plejeudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

Forventet

beløb i alt

forbrug af

(Mio. kr.)
Voksen-og plejeudvalget

overførsler
6,7

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 681,7 mio. kr. ekskl. overførsler på
6,7 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets
område i 2018 i forhold til det oprindelige budget.
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Merforbruget vedrører primært merudgifter til betalinger til regioner, udgifter til 2 borgere,
som kræver særlige fysiske rammer og særlig faglig viden samt mindreindtægter i forbindelse
med betalinger til/fra kommuner på socialområdet.
Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 565,3 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 4,0 mio. kr. over servicerammen. Der
gøres opmærksom på, at servicerammen er blevet nedjusteret, som følge af den seneste
udmelding fra KL.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budget. Merforbruget vedrører overførslerne fra 2017 på 0,6 mio. kr. Samlet set forventes der et
regnskab på 0,6 mio. kr.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.

Indstilling
Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
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Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med 0,4 mio. kr. i
2018 som følge af mindreudgifter grundet oprettelsen af i alt 8 stk. §107 og §108
pladser på Stenvadvej 3 i Ørum.
2. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med 0,818 mio. kr.
som følge af mindreforbrug til telemedicinsk hjemmemonitorering.
3. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med 0,024 mio. kr. i
2018 som følge af ikke anvendte midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for
handicappede.
4. Budgetrammen på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med 8,604 mio. kr. i
2018 og 8,264 mio. kr. i 2019 og overslagsårene vedrørende budget til visitatorer.
Budgettet tilføres økonomiudvalgets budgetramme.
5. Der gives en bevilling på 0,571 mio. kr. i 2018 til afholdelse af udgifter vedrørende
flytning og tekniske tilpasninger af 8 boliger på Stenvadvej 3 i Ørum. Bevillingen
finansieres af de henlagte midler på boligerne.
6. Der omplaceres 0,007 mio. kr. i 2018 og overslagsår fra voksen- og plejeudvalget til
økonomiudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger på decentrale enheder.
7. Voksen- og plejeudvalget forsat drøfter, hvordan udgifterne kan nedbringes i 2018.
8. Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. august 2018 godkendes.

Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo 161724/18
august 2018
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2 Åben Anlægsoversigt august 2018

25-09-2018

157956/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Tiltrådt.
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Status på branden på Plejecenter Farsøhthus
27.42.32.G01

18/15433

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Fredag den 3. august 2018 omkring kl. 17.30 opstod, der en brand i en plejebolig i stueetagen
på plejecenter Farsøhthus. Tre beboere mistede livet i branden.
Der er i forlængelse af branden foretaget en række undersøgelser for at fastslå årsagen til
branden samt evalueringer af hele beredskabet omkring branden. Politiets undersøgelser viser,
at branden opstod i en sofa i lejligheden, men har ikke kunnet fastslå årsagen til branden.
Tirsdag den 11. september 2018 offentliggjorde transport-, bygnings- og boligminister Ole
Birk Olesen under et samråd i Folketinget om brandsikkerheden på danske plejehjem en
rapport, om brandsikkerheden på Plejecenter Farsøhthus udarbejdet af Dansk Brand- og
Sikringsinstitut. Rapporten beskriver, at der ved ombygning af plejecentret i 1997 er givet
dispensation til etablering af automatisk sprinkleranlæg. Derudover påpeger rapporten
brandkrav, som var gældende på ombygningstidspunktet, og brandkrav, som ville være
gældende, hvis plejeboligerne var opført i dag.
Vej og ejendom i kultur- og miljøforvaltningen er på nuværende tidspunkt i færd med at
afdække brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes bygninger. Derudover skal der med
bistand fra eksternt ingeniørfirma foretages en grundig gennemgang af brandsikkerheden på
Plejecenter Farsøhthus.
Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Hyrdebrev til landets kommuner om brandsikkerhed i plejeboliger

169039/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
Hyrdebrev fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til landets kommuner
om brandsikkerhed i plejeboliger er vedlagt som bilag til referatet.
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6.

25-09-2018

Statistik 2. kvartal 2018
00.22.04.G01

18/8625

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Myndighedsafdelingen og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet udarbejder
løbende kvartalsvise statistikker over:


Antallet af brugere på handicap- og psykiatriområdet.



Antallet af visiterede brugere og timer i hjemmeplejen.

Statistikkerne for 2. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 2. kvartal 2018 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Statistik 2. kvartal 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet

145800/18

2 Åben Statistik 2. kvartal 2018 - Socialområdet

165317/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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7.

25-09-2018

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn
29.09.15.K09

18/14953

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et anmeldt og uanmeldt
tilsynsbesøg på plejecenter Møllehjemmet i Auning den 29. maj 2018.
Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra bruger- og pårørenderådet er vedlagt som bilag.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 22.
oktober 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten sendes til høring i ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Møllehjemmet

166641/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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25-09-2018

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagte tilsynsbesøg hos Område
Grenaa på Skovstjernen den 7. maj 2018 og Bofællesskabet Ålunden den 20. juni 2018.
Tilsynsrapporterne med tilhørende opfølgningsplaner skal sendes til høring i handicaprådet og
ældrerådet samt i bruger- og pårørenderådene på henholdsvis Skovstjernen og Bofællesskabet
Ålunden.
Høringsfristen fastsættes til den 19. november 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt med tilhørende
opfølgningsplaner skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet samt i bruger- og
pårørenderådene på henholdsvis Skovstjernen og Bofællesskabet Ålunden.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen

165092/18

2 Åben Opfølgningsskema til tilsynsrapport Område Grenaa, Skovstjernen

165097/18

3 Åben Tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet Ålunden

165094/18

4 Åben Opfølgningsplan for tilsynsrapport Område Grenaa, Bofællesskabet 165100/18
Ålunden
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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9.

25-09-2018

Ankeafgørelser
27.00.00.K03

18/947

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2018
fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget to nye ankeafgørelser, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 21-22). Begge sagerne er blevet
stadfæstet.
Der er modtaget to nye ankeafgørelser, hvor socialområdet har truffet afgørelse (sag nr. 9-10).
Begge sagerne er blevet hjemvist.
Oversigter over afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet

166644/18

2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet

166643/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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10.

25-09-2018

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
00.22.04.A00

18/294

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og
plejeudvalget for 2018.
Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Voksen- og plejeudvalgets møde torsdag den 13. december 2018 flyttes til tirsdag den
8. januar 2018.
2. Forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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25-09-2018

Orientering
00.22.00.I00

18/293

Åben sag

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


Proces med besættelse af stillingerne som aftaleholder for Visitation og hjælpemidler
og aftaleholder for Sundhed og træning.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-09-2018
Godkendt.
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Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet (166644/18)
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Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet (166643/18)

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
1.

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2018 (166647/18)
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