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Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en drejebog for
udarbejdelsen af en pårørendepolitik i Norddjurs Kommune. Drejebogen er vedlagt som bilag.
I maj 2018 har der været afholdt to velbesøgte offentlige temamøder om det gode
pårørendesamarbejde. Her har fire oplægsholdere givet forskellige personlige og faglige
betragtninger på de muligheder og udfordringer, der kan ligger i samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere. På møderne har de fremmødte på baggrund af oplægget givet
deres input til indholdet i en pårørendepolitik.
Styregruppen for pårørendepolitikken har samlet materialet fra den indledende proces og
udarbejdet et notat, der beskriver et forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner i en
pårørendepolitik. Notatet er vedlagt som bilag.
Notatet danner grundlag for hvilke temaer, der skal belyses yderligere i anden fase af
udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Her vil der bl.a. blive lavet fokusgruppeinterview med
udvalgte grupper af borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.
Den videre proces munder ud i, at der i november afholdes et heldagsseminar hvor indholdet i
pårørendepolitikken skal formuleres. På heldagsseminaret deltager borgmesteren, voksen- og
plejeudvalgets

medlemmer,

repræsentanter

fra

de

øvrige

politiske

partier

i

kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra ældrerådet og handicaprådet samt leder- og
medarbejderrepræsentanter.
Notatet med forslag til målgrupper, kerneværdier og hovedemner har været sendt til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til målgrupper, kerneværdier og hovedemner i
pårørendepolitikken godkendes.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

2 Åben Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken

87242/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Hovedtemaer til pårørendepolitik i 99808/18
Norddjurs Kommune
4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Hovedtemaer til pårørendepolitik i 107746/18
Norddjurs Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2018
00.30.14.Ø00

18/42

Åben sag

Sagsgang
VPU
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

279,7

685,0

1,8

0,3

0,6

0,0

0,6

0,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til
oprindeligt budget.
Voksen- og plejeudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i Forventet forbrug
(Mio. kr.)

alt

Voksen- og plejeudvalget

af overførsler
6,7

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 685,0 mio. kr. ekskl. overførsler på
6,7 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på ca. 1,8 mio.
kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2018.
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Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 565,7 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge ca. 6,9 mio. kr. over servicerammen. I
henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget
som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen,
herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og
servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budget. Merforbruget vedrører tilbagebetaling af tilskuddet i 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet
til renovering af køkkener på plejecentrene og finansieres via et overført anlægsbeløb fra 2017.

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
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr.
maj 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo 106561/18
maj 2018
2 Åben Anlægsoversigt ultimo maj 2018

104760/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område
00.30.00.S00

18/9415

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde den 29. maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes
en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i
2018 og 2019.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række forslag til at begrænse udgifterne,
der er vedlagt som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i
størrelsesordenen 8-10 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på voksen- og
plejeudvalgets område.
Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på
udvalgsområdet og samtidig påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra
2017 og 2018 på socialområdets centrale konti.
Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært voksen- og
plejeudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens forslag til at begrænse
udgifterne skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der
skal indgå i forhandlingerne om budget 2019.
Økonomiske konsekvenser
Baggrunden for at udarbejde forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets
område er, at der – jfr. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på ca.
6,9 mio. kr. inden for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at være i samme
størrelsesorden i 2019, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede forslag til at begrænse udgifterne på voksenog plejeudvalgets område sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og MED-udvalg.
Bilag:
1 Åben Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Budget 2019-2022 - vurdering af voksen- og plejeudvalgets egne anlæg
00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 12. juni 2018 vedtaget at indføre et anlægsstop på
baggrund af Norddjurs Kommunes samlede økonomiske situation. Anlægsstoppet gælder
indtil videre til vedtagelsen af budgettet for 2019.
Anlægsstoppet gælder alle anlæg, der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i
fagudvalgene.
Kommunalbestyrelsen tilføjer til beslutningen den 12. juni 2018, at ”selvom der på
anlægsområdet er mulighed for at anvende de overførte midler fra tidligere år, opfordres
fagudvalgene af likviditetsmæssige årsager til at vurdere, om der er anlægsprojekter, der kan
stoppes eller alternativt udskydes til senere år. Anlægsniveauet er for højt. Derfor vil
kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien
blive forelagt en oversigt over samtlige anlæg, der kan skydes til 2019 og 2020”.
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over anlægsprojekter på voksen- og plejeudvalgets
område, der er vedlagt som bilag. Det fremgår af oversigten, at der på voksen- og
plejeudvalgets område ikke er igangværende eller kommende anlægsprojekter. Der er derfor
heller ikke anlæg, som kan stoppes eller udskydes.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender, at der ikke er
igangværende eller kommende anlægsprojekter på udvalgets område, og derfor heller ingen
anlæg, som kan stoppes eller udskydes.
Bilag:
1 Åben Anlæg på voksen- og plejeudvalgets område
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog på demensområdet
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog på
demensområdet.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for demens er:


Konkrete sagsbehandlingstider er flyttet til indsatskatalog



Kontaktinformationer er opdateret.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for demens er:


Aflastning/afløsning – oplysninger om dagtilbud er flyttet til afsnittet om dagtilbud



Dagtilbud - det vejledende tidsforbrug ændres fra 2 dage til op til 2 dage om ugen
(præcisering af gældende praksis)



Dagtilbud - åbningstider for dagtilbud er opdateret



Dagtilbud/træning - det er tilføjet, at der kan forekomme aflysninger grundet
sygdom/ferie (præcisering af gældende praksis)



Åben rådgivning - kontaktoplysninger og træffetid for demenskoordinatorer er tilføjet.

Forslaget til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens har været sendt til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog på
demensområdet godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

87266/18

2 Åben Indsatskatalog for demens

87267/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard og 99803/18
indsatskatalog for demens
4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard og 107747/18
indsatskatalog for demens
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
27.54.00.P23

18/8764

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens §103 og aktivitetsog samværstilbud efter servicelovens §104.
Forslaget til de nye kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.
Ændringer
Vedrørende

kvalitetsstandarden

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb er de væsentligste ændringer i forhold til nuværende kvalitetsstandard:


I beskrivelsen af målgruppen er det blevet specificeret, at der er tale om borgere under
folkepensionsalderen.



Under ’kriterier og omfang’ er det tilføjet, at beskæftigelse tilbydes på alle hverdage.



Under beskrivelse af sagens afgørelse er det tilføjet, at en borger modtager en skriftlig
afgørelse fra sagsbehandler senest 14 dage efter visitationsmødet.



Procedurerne

vedrørende

fastsættelse

af

borgerens

løn

er

indskrevet

i

kvalitetsstandarden


Afsnittet om klageadgang er ændret således, at det ikke længere fremgår, at klagen
skal sendes til en bestemt adresse. I stedet henvises til gældende klagevejledning, hvor
procedurerne for såvel skriftlig som mundtlig indlevering af klage er beskrevet.



Der er derudover rykket rundt på afsnit og foretaget ændringer i formuleringer og
sprogbrug, der letter læsningen, men som ikke har indholdsmæssig betydning.
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Vedrørende kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud er de væsentligste ændringer
i forhold til nuværende kvalitetsstandard:


Under afsnittet ’afgørelse’ er tidligere beskrivelse af, hvad der lægges vægt på i
afgørelsen, taget ud af kvalitetsstandarden.



Afsnittet om klageadgang er ændret således, at det ikke længere fremgår, at klagen
skal sendes til en bestemt adresse.



Der er også i denne kvalitetsstandard rykket rundt på afsnit og foretaget ændringer i
formuleringer og sprogbrug, der letter læsningen, men som ikke har indholdsmæssig
betydning.

Forslaget til de nye kvalitetstandarder medfører ingen ændringer i serviceniveauet for hverken
beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb

eller

aktivitets-

og

samværstilbud. Der er udelukkende tale om en specificering af allerede gældende procedurer.
Forslagene til kvalitetsstandarder har været sendt til høring i handicaprådet. Høringssvaret er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

forslagene

til

kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb og kvalitetsstandard for aktivitets- og
samværstilbud godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/

særligt

tilrettelagt 87244/18

beskæftigelsesforløb
2 Åben Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

87251/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandarder for 99807/18
beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
27.03.00.G01

18/8768

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ny kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA) efter Servicelovens §§ 95 og 96.
Forslaget til den nye kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.
Ændringer
Forslagets væsentligste ændringer i forhold til nuværende kvalitetsstandard er:


Kvalitetsstandarden er blevet uddybet og opdateret i forhold til gældende lovgivning.



Målgruppen for både §§ 95 og 96 er præciseret.



Beskrivelse af arbejdsleder- og arbejdsgiverfunktionen er uddybet.



Beskrivelsen under aktiviteter er delt op i paragraffer – for præciseringens skyld.



Det er nyt, at virksomheder og foreninger skal godkendes af Socialtilsynet.



Det er ligeledes nyt, at afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp skal varsles
i mindst 14 uger, jf. Servicelovens § 3 a.

Forslaget til kvalitetsstandard har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance godkendes.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

87254/18

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for 99805/18
Borgerstyret Personlig Assistance
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for 107751/18
Borgerstyret Personlig Assistance
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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26-06-2018

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/10060

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune skal i løbet af 2018 og 2019 udarbejde en ny demenspolitik.
Processen er inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
Et forslag til drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til
den 20. august 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en
demenspolitik i Norddjurs Kommune sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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26-06-2018

Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for hjælpemidler,
forbrugsgoder, boligindretning og biler.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Kriterier og omfang: oplysninger om forbrugsgoder, boligindretning og biler er
tilføjet, og kriterier og omfang er blevet opdelt efter henholdsvis hjælpemidler og
forbrugsgoder samt boligindretning og biler.



Levering: oplysninger om levering af forbrugsgoder, boligindretning og biler er
tilføjet.



Aktiviteter: aktiviteter under boligindretning og biler er tilføjet .

Forslaget til kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og biler skal
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 20. august
2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til ny kvalitetsstandard for hjælpemidler,
forbrugsgoder, boligindretning og biler sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for hjælpemidler

112535/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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26-06-2018

Årsrapport for magtanvendelse i 2017
27.66.00.K07

17/1098

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for 2017 om magtanvendelse på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Årsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og
pårørenderådene.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for 2017 om magtanvendelse på socialområdet
og sundheds- og omsorgsområdet godkendes.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017 for magtanvendelse

57231/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017

83205/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017

83567/18

4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på socialområdet - 107792/18
Magtanvendelse 2017
5 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på sundheds- og 107800/18
omsorgsområdet
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Orientering om frit valg for genoptræningsplaner
29.00.00.A00

18/9637

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Som en del af regeringens sammenhængsreform har Folketinget den 24. maj 2018 besluttet at
indføre frit valg til genoptræning for borgere, der udskrives fra sygehuset med en
genoptræningsplan (Sundhedslovens §140). Det frie valg på genoptræning efter
sygehusindlæggelse træder i kraft fra den 1. juli 2018. Konkret betyder ændringen, at
kommunen er forpligtet til at opstarte genoptræningsforløbet inden syv dage efter
modtagelsen af genoptræningsplanen fra sygehuset. Hvis genoptræningen ikke er påbegyndt
inden for syv dage efter udskrivelse, skal borgeren have mulighed for at vælge en privat
leverandør godkendt af KL.
Den nuværende frist for opstart af genoptræningsforløbet er 14 dage fra udskrivelsen.
Fra sygehusets side kan der besluttes en anden frist, hvis borgerens behandlingsforløb
foreskriver det – eksempelvis som følge af en stivgørende operation. Denne regel er stadig
gældende.
Baggrunden for forslaget er et ønske om at styrke og udvide borgernes frie valg inden for
sundheds- og ældreområdet samt at nedbringe ventetiden på genoptræning og derved sikre, at
borgerne får de bedste forudsætninger for at genvinde funktionsevnen og vende tilbage til et
normalt hverdagsliv.
I 2017 var den gennemsnitlige ventetid fra modtagelse af genoptræningsplan til
genoptræningsstart 9,2 dage. 79 pct. af træningsforløbene blev i 2017 opstartet inden 14dagsfristen, mens 21 pct. af træningsforløbene blev opstartet senere end 14-dagsfristen.
Træningsområdet modtager ca. 1.100 §140-genoptræningsplaner om året. Antallet af
modtagne genoptræningsplaner har været stigende de seneste år.
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Lovændringen stiller krav til kommunerne om en hurtig implementering med ændring af
arbejdsgange og omprioriteringer. Desuden har det stor betydning, at sygehusene er hurtige til
at udarbejde og sende genoptræningsplanerne til kommunerne.
De konkrete konsekvenser af lovændringen er endnu usikre, men det er forventningen, at der
især i en overgangsperiode vil være øget fokus på hurtigt at igangsætte genoptræningsplaner
fra sygehus frem for hurtig igangsættelse af vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.
Som følge af lovændringen vil Norddjurs Kommunes kvalitetstandard for træning blive
justeret i forhold til den nye tidsfrist.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt, at Norddjurs Kommune ikke kan overholde fristen på 7 dage og borgerne vælger
privat leverandør, så vil Norddjurs Kommune skulle afholde udgiften til genoptræningen hos
en privat leverandør. Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er ved at forhandle de
kommende takster for genoptræningsydelser leveret af private leverandører.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om den nye lovgivning på træningsområdet
tages til efterretning
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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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 Ørum
– Kornvænget og Åparken den 19. februar 2018.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 24. april 2018, at tilsynsrapporten med
tilhørende opfølgningsplan skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet samt i Område
Ørums bruger- og pårørenderåd.
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 Kornvænget og Åparken

51525/18

2 Åben Opfølgningsplan Kornvænget og Åparken

51526/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt

83545/18

4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt

83197/18

5 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet Kornvænget og Åparken - 109501/18
Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Orientering
00.22.00.I00

18/293

Åben sag

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


Beredskab på socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med
sommerferien.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
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 forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2018
godkendes.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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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 ankeafgørelse, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 13-14 ). Én af sagerne er blevet
hjemvist og én er blevet stadfæstet.
Der er modtaget to nye ankeafgørelser, hvor myndigheds- og visitationsenheden på
socialområdet har truffet afgørelse (Sag nr. 7-8). Begge sager er blevet stadfæstet.
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 - Sundheds- og omsorgsområdet

112544/18

2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet

112545/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-06-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

2.

Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken (87242/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs
Kommune (99808/18)

4.

Høringssvar fra ældrerådet - Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs
Kommune (107746/18)

2.

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2018
1.

Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2018
(106561/18)

2.
3.

Anlægsoversigt ultimo maj 2018 (104760/18)

Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område
1.

Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område
(112591/18)

4.

Budget 2019-2022 - vurdering af voksen- og plejeudvalgets egne anlæg
1.

5.

Anlæg på voksen- og plejeudvalgets område (112021/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog på demensområdet
1.

Kvalitetsstandard for demens (87266/18)

2.

Indsatskatalog for demens (87267/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for
demens (99803/18)

4.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for
demens (107747/18)

6.

Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
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for

særligt

beskyttet

beskæftigelse/

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb (87244/18)
2.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (87251/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (99807/18)

7.

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
1.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (87254/18)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret
Personlig Assistance (99805/18)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret
Personlig Assistance (107751/18)

8.

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
1.

9.

Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
1.

10.

Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik (112530/18)

Kvalitetsstandard for hjælpemidler (112535/18)

Årsrapport for magtanvendelse i 2017
1.

Årsrapport 2017 for magtanvendelse (57231/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017 (83205/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for magtanvendelse i 2017
(83567/18)

4.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på socialområdet - Magtanvendelse
2017 (107792/18)

5.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet
(107800/18)

12.

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport Kornvænget og Åparken (51525/18)

2.

Opfølgningsplan Kornvænget og Åparken (51526/18)
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3.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt (83545/18)

4.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (83197/18)

5.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet Kornvænget og Åparken Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (109501/18)

14.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
1.

15.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018 (112549/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet (112544/18)

2.

Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet (112545/18)
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