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Besøg hos misbrugscenteret og socialpsykiatrien i Grenaa
00.22.00.G01

18/3222

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg i Sønderport i Grenaa, hvor aftaleholder Jan Hoel
vil vise rundt og orientere om Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling og psykiatritilbud i
Grenaa.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Leder af socialpsykiatri, rusmiddelcenter og neuropædagogisk team Jan Hoel viste rundt på
misbrugscentret og socialpsykiatrien på Sønderport i Grenaa og fortalte om, hvordan området
er organiseret og hvilke tilbud, der er til borgerne. Jan Hoel fortalte derudover om, hvordan
der samarbejdes på tværs i Norddjurs kommune og samarbejdes med Regionen,
samarbejdskommuner samt politi og kriminalforsorgen.
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Anlæg - Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre
02.00.00.A00

18/2799

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. august 2017, at produktionen af den varme mad til
beboere på plejecentre i Norddjurs Kommune skal foregå på de enkelte plejecentre. Samtidig
besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en renovering af plejecentrenes køkkener, som
var en forudsætning for, at hovedmåltiderne kan produceres decentralt.
Baggrunden for beslutningerne var blandt andet, at Norddjurs Kommune i maj/juni 2017 fik
tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om dækning af udgifter vedrørende renovering af
køkkener på plejecentrene på op til 10,371 mio. kr. Med tilsagnet fulgte en række betingelser,
herunder at renoveringsarbejderne skulle være afsluttet i 2017, at Norddjurs Kommune skulle
afholde 25 pct. af udgifterne til renovering af køkkener i servicearealer (kommunalt ejede
lokaler i form af café- og forsyningskøkkener) samt at Norddjurs Kommune inden den 1. april
2018 skal sende Sundheds- og Ældreministeriet et revisionspåtegnet regnskab for
køkkenrenoveringerne og en rapport med beskrivelse af projektets gennemførelse og resultat.
Køkkenrenoveringerne blev afsluttet ultimo 2017, og forvaltningen har efterfølgende
udarbejdet et regnskab for de gennemførte køkkenrenoveringer. Norddjurs Kommunes
revisor, BDO, har nu foretaget en gennemgang af regnskabet og påtegnet regnskabet uden
bemærkninger. Ligeledes har forvaltningen udarbejdet en slutrapport til Sundheds- og
Ældreministeriet om de gennemførte renoveringer af plejecentrenes køkkener. Af
slutrapporten fremgår det blandt andet:


At der, dels er gennemført bygningsmæssige justeringer af køkkenerne, og dels er
indkøbt køkkenmaskiner, inventar og diverse køkkenremedier i varierende omfang.
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At der er to plejecentre, der har eget produktionskøkken, som i overvejende grad vil
stå for produktionen af maden til plejecentrets beboere, mens produktionen af mad på
de øvrige fem plejecentre vil foregå i fællesarealerne og til dels i cafékøkkenerne.



At der er skabt rammer for, at al mad til plejecentrenes beboere kan blive produceret
på de enkelte plejecentre så tæt på beboerne som muligt, så beboerne får mulighed for
at engagere sig i aktiviteterne omkring madlavningen, og køkkenerne kan blive et
samlingssted for beboerne.



At gennemførelsen af projektet er forløbet yderst tilfredsstillende set i lyset af den
korte udførelsesperiode.

Slutrapporten til Sundhed- og Ældreministeriet, regnskab samt revisionserklæring og –
beretning er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune har modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om dækning af
udgifter på i alt 10,371 mio. kr. Heraf udgør 1,777 mio. kr. dækning af moms på de udgifter,
der vedrører køkkener i de enkelte boenheder på plejecentrene.
Til dækning af 25 pct. af udgifterne vedrørende renovering af køkkener i servicearealer (caféog forsyningskøkkener), som Norddjurs Kommune har forpligtet sig til at afholde, gav
kommunalbestyrelsen den 22. august 2017 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,615 mio.
kr.
Regnskabet for de udgifter, der skal finansieres af tilskudsmidler fra Sundheds- og
Ældreministeriet, viser et forbrug på 9,753 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,618
mio. kr. Mindreforbruget skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet, da Norddjurs
Kommune har fået udbetalt det fulde tilskud på i alt 10,371 mio. kr. med henblik på
anvendelse i 2017.
Regnskabet for de udgifter, der skal finansieres af Norddjurs Kommune, viser et forbrug på
0,601 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,014 mio. kr.
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Den samlede udgift til renovering af køkkener på plejecentre i Norddjurs Kommune har
således udgjort 10,354 mio. kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Regnskabet for renovering af køkkener på plejecentrene i Norddjurs Kommune
godkendes.
2. Slutrapporten til Sundheds- og Ældreministeriet godkendes.
3. Norddjurs Kommune tilbagebetaler 0,618 mio. kr. i uforbrugte tilskudsmidler til
Sundheds- og Ældreministeriet.
4. Mindreforbruget på 0,014 mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering af udgifter
til renovering af servicearealer tilføres kommunekassen.
Bilag:
1 Åben Revisionserklæring - Regnskab for renovering af køkkener på 28448/18
plejecentre
2 Åben Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre

28447/18

3 Åben Revisionsberetning - Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre 28445/18
4 Åben Slutrapport til Sundheds- og Ældreministeriet - Genetablering af lokale 28449/18
køkkener på plejecentre i Norddjurs Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Tiltrådt.
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Drejebog for en pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at ”der i 2018
igangsættes en proces, som leder frem til en model, der kan medvirke til at styrke og fremme
dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere i de enkelte
botilbud og derigennem aktivt understøtter arbejdet med at skabe en god, meningsfyldt og
udviklende hverdag for beboerne”.
Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at ”der i 2018 igangsættes en proces med
udarbejdelsen af en pårørendepolitik”.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog og tidsplan for
arbejdet med en pårørendepolitik på voksenområdet.
Pårørendepolitikken skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage
til at understøtte, at brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget liv.
Processen er inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
I hver fase lægges der vægt på at få en bred inddragelse af brugere og pårørende samt
kommunale medarbejdere og ledere.
Forslaget til drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en pårørendepolitik 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 en drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en
pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for en pårørendepolitik på 20992/18
voksenområdet i Norddjurs Kommune
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for en pårørendepolitik på 26003/18
voksenområdet i Norddjurs Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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28-02-2018

Forløbsprogram for KOL
29.09.08.A00

18/1740

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et revideret forløbsprogram for KOL (kronisk
obstruktiv lungesygdom) den 9. oktober 2017. Forløbsprogrammet er ligeledes godkendt af
regionsrådet den 5. december 2017.
KOSU og regionens afdeling for sundhedsplanlægning har aftalt, at implementeringen af
forløbsprogrammet skal være igangsat senest den 1. maj 2018.
Forløbsprogrammet for KOL beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og
evidensbaserede indsats for borgere med KOL, herunder opgavefordeling, samarbejde og
koordinering mellem aktører.
I forhold til det hidtidige forløbsprogram for KOL lægges der i det reviderede forløbsprogram
mere vægt på det tværsektorielle samarbejde, når borgerne krydser sektorgrænser. Desuden
gøres der op med tidligere forsøg på at ansvarsfordele og organisere indsatser i de forskellige
sektorer på baggrund af en faglig klassificering af sygdommen. I stedet skal indsatserne
fremover tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens samlede situation.
Selvom den kommende KOL-population til kommunale tilbud er usikker, forventes det, at
antallet vil stige, i og med flere tilbud foregår lokalt. Dette skal ses i lyset af erfaringer med
det implementerede hjerteforløbsprogram, hvor kommunerne også overtog en række opgaver.
Det fremgår af forløbsprogrammet, at kommunerne skal foretage tidlig opsporing og tilbyde
indsatser/rehabilitering til alle borgere med KOL – dog med undtagelse af en mindre gruppe
af borgere, som er i høj-risiko og har svære symptomer, idet de skal have tilbud i
hospitalsregi.
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For at indfri forventningerne i det reviderede forløbsprogram er der behov for en udvidelse af
serviceniveauet i forhold til borgere med mere udtalte symptomer, dvs.:


borgere, som tidligere har fået tilbud i hospitalsregi



borgere, som kun har fået vedligeholdelsestræning efter § 86 i kommunen. Der findes
ikke data på, hvor mange borgere, der har fået denne ydelse, da henvisningsårsagen
ikke altid er entydig.

Fremadrettet skal ovennævnte borgere også tilbydes undervisning i psykosocial støtte,
medicinhåndtering, ernæringsvejledning mv. Det forventes, at det vil være en målgruppe, som
ikke vil kunne deltage i Sundhedsskolens tilbud, idet de har behov for lokale tilbud i
tilknytning til træning og nøje afstemt med borgerens funktionsniveau. Indsatsen vil kræve
yderligere ressourcer i form af sygeplejefaglige og fysioterapeutiske kompetencer. Det anslås,
at der vil være behov for 30 sygeplejetimer og 10 fysioterapeuttimer pr. uge.
Den væsentligste organisatoriske ændring består i, at den specialiserede rehabilitering flyttes
fra hospitaler til kommuner. Forløbsprogrammet og en kort oversigt over de centrale
ændringer i det reviderede forløbsprogram er vedlagt som bilag.
Forløbsprogrammet vil blive tilrettet i takt med, at andre igangsatte initiativer er klar til
implementering. Det drejer sig blandt andet om:


den nye overenskomst med almen praksis



telemedicinsk hjemmemonitorering.

Økonomiske konsekvenser
Der er behov for en helårlig budgetudvidelse på 0,55 mio. kr. inden for servicerammen til
udvidelse af sygeplejerske- og fysioterapeutnormeringen. I 2018 vil budgetudvidelsen være på
0,40 mio. kr.
Der forventes at Norddjurs Kommune vil få en tilsvarende afledt besparelse på den
aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som kan finansiere udvidelsen i
serviceniveauet.
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Besparelsen sker som følge af færre borgere i specialiseret genoptræning på sygehusene, samt
en forventning om færre indlæggelser på grund af KOL i Norddjurs Kommune.
Det fremgår af materiale udsendt fra Region Midtjylland og KOSU, at det har været
vanskeligt at fastslå de præcise økonomiske konsekvenser af det reviderede forløbsprogram.
Derfor er det aftalt i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, at en arbejdsgruppe følger
økonomien og aktiviteten med særlig fokus på øget deltagelse i rehabilitering og på antallet af
borgere, der overgår til en kommunal indsats frem for specialiseret genoptræning i
hospitalsregi.
Usikkerheden om de økonomiske konsekvenser er relateret til størrelsen af populationen, dels
antallet af borgere, der tidligere har modtaget specialiseret genoptræning i hospitalsregi, og
dels antallet af borgere, som vil deltage i rehabilitering, fordi det foregår i lokalmiljøet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller:
1) at voksen- og plejeudvalget godkender det reviderede forløbsprogram for KOL.
2) at der i 2018 og overslagsårene gives en tillægsbevilling på henholdsvis 0,40 mio. kr.
og 0,55 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område (inden for servicerammen),
som følge af det reviderede forløbsprogram for KOL.
3) at der i 2018 og overslagsårene gives en negativ tillægsbevilling på henholdsvis 0,40
mio. kr. og 0,55 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område (uden for
servicerammen),

som

følge

af

mindreudgifter

til

den

aktivitetsbestemte

medfinansiering.
Bilag:
1 Åben Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

15343/18

2 Åben Oversigt over ændringer i det reviderede forløbsprogram for KOL

15347/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Tiltrådt.
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5.

28-02-2018

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141
27.51.00.G01

18/1302

Åben sag

Sagsgang
BUU/VPU, høring, BUU/VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling efter servicelovens § 101 og
sundhedslovens § 141.
Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for rusmiddelbehandling dækker både alkohol- og
stofmisbrugsbehandling på både børn/unge- og voksenområdet. Kvalitetsstandarden og
indsatskataloget er vedlagt som bilag.
Der er følgende ændringer i forhold til de nuværende kvalitetsstandarder og indsatskataloger
på området:


Kvalitetstandarderne for henholdsvis alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er
blevet slået sammen til én fælles kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling med
tilhørende indsatskatalog.



Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er nu indarbejdet i den nye, fælles skabelon
for kvalitetsstandarder og indsatskataloger i Norddjurs Kommune.



Der er i samme forbindelse foretaget enkelte ændringer i kvalitetsstandardens ordlyd,
som ikke har betydning for tilbud og serviceniveau.



Indsatserne ’ambulant afrusning’ og ’misbrugspsykiatrisk vurdering’ er udgået, da
disse ydelser ikke længere er en del af tilbuddet på Rusmiddelcentret i Norddjurs
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Kommune. Ambulant afrusning foregår nu som udgangspunkt ved egen læge, og
misbrugspsykiatriske vurderinger foretages ikke mere, da Rusmiddelcenteret ikke
længere har en psykiater tilknyttet.


Fra den 1. april 2018 kan Rusmiddelcenteret tilbyde en ny screening af borgere med
psykiske udfordringer, som udføres af Rusmiddelcentrets to psykologer. Derfor
fremgår denne indsats nu af kvalitetsstandarden (screening af borgerens psykiske
lidelser), ligesom der også er udarbejdet et indsatskatalog for indsatsen.

Forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for Norddjurs Kommunes
rusmiddelbehandling skal sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet.
Høringsfristen er fastsat til den 12. april 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
Norddjurs Kommunes rusmiddelbehandling sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet
og ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling

17283/18

2 Åben Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet)

22804/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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6.

28-02-2018

Forslag til kvalitetsstandard for træning
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Norddjurs
Kommunes tilbud om træning/genoptræning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens §
140.
Målgruppen er borgere med en eller flere af følgende problemstillinger:


Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækket.



Borgere, der har brug for træning for at fastholde/udvikle deres funktionsevne, så de
igen selv kan klare de daglige opgaver.



Borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har et fagligt begrundet behov for
genoptræning.

De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for træning er, at:


Der tages udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang.



Der er en forventning om en aktiv deltagelse fra borgerne i forhold til de
serviceydelser, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.



Kontaktoplysninger er opdateret.

Kvalitetsstandarden for træning skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for træning sendes
til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Træning

28778/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.

13

Voksen- og plejeudvalget

7.

28-02-2018

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for kørsel.
Borgere kan søge om kørsel, hvis de under særlige omstændigheder ikke selv kan sørge for
transport til almen praktiserende læge, speciallæge, genoptræning mm., eller hvis de har et
fysisk handicap, der bevirker, at de ikke kan benytte offentlig transport.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for kørsel er:


Under afgørelse fremgår det, at borgeren inden ansøgning om kørsel skal have
indhentet relevante oplysninger om eget helbred.



Kontaktoplysninger er opdateret.

Kvalitetsstandarden for kørsel skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen er fastsat til den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for kørsel sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard - Kørsel

28748/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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8.

28-02-2018

Nyt tilbud i forhold til ensomhed
29.00.00.A00

14/19063

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Opmærksomheden på ensomhed og konsekvenserne heraf er i stigende grad nævnt i
undersøgelser. Det anbefales eksempelvis, at kommunerne har fokus på ensomhed i
rehabiliteringsindsatser, da ensomhed ofte er årsag til faldende funktionsniveau, dårlig
livskvalitet, øget dødelighed blandt ældre mv. På sundheds- og omsorgsområdet arbejdes der
intensivt med udvikling af den rehabiliterende organisation, og rehabiliteringsteamet har i
nogle situationer inddraget netværksterapeuternes indsats til gavn for borgerne.
Netværksterapeuterne har igennem flere år tilbudt en individuel indsats til ensomme borgere
fra 60 år. Igennem dette arbejde har de erfaret, at en del borgere har komplekse
ensomhedsproblemtikker eller er i risiko for at få det pga. livshændelser, fysisk sygdom,
misbrug, lavt selvværd, angst og depression mv. Det betyder, at disse borgere har brug for et
andet tilbud end det eksisterende for at håndtere ensomhed og øge livskvaliteten.
På baggrund af ovennævnte foreslås det at omlægge indsatsen til ensomme, så der kan
etableres et gruppeforløb, som tager afsæt i metoden Lifestyle Redesign. Konkret går det ud
på, at styrke den ældres mestringsevne i hverdagen gennem et målrettet og tidsafgrænset
gruppeforløb, hvor der arbejdes med temaer som venskab, robusthed/sårbarhed, den
vellykkede aldring, sundhed, vaner og handlemønstre. Derudover vil der være aktiviteter i
form af gåture, spil mv. En undersøgelse af et lignende tilbud har netop vist, at deltagerne fik
øget selvvurderet helbred og overlevelse samt et lavere forbrug af sundhedsydelser.
Det nye tilbud ved netværksterapeuterne kaldes Sporskiftet. Målgruppen er borgere, der er
fyldt 60 år og oplever/er i risiko for komplekse ensomhedsproblematikker. Formålet er, at de
får fornyet livsmod, øget livskvalitet og trivsel, således at de har mulighed for at etablere et
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socialt netværk. Borgerne vil få lavet en trivselsmåling ved start, slut og efter 4 måneder. Her
anvendes det validerede spørgeskema WHO5, som består af i alt 5 spørgsmål om trivsel.
Der er løbende optag i gruppen, som mødes tirsdage og torsdage fra kl. 9.15-11.45.
Sporskiftet starter ud med at foregå i Ørum Aktivcenter.
For at understøtte rekruttering til tilbuddet er der udarbejdet en folder og et lamineret spottekort til frontmedarbejdere. Kortet er opdelt i faktorer, der henholdsvis medfører en middel og
en høj risiko for ensomhed. Spotte-kortet er vedlagt som bilag.
Forslaget om at etablere tilbuddet Sporskiftet skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 8. marts 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til det nye tilbud i forhold til ensomhed sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Spotte-kort i forhold til ensomhed

29198/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje for 2018
29.09.00.P20

17/20508

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. november 2017, at hovedtemaerne
for anvendelsen af midlerne i sundhedspuljen for 2018 skal være rygestop/rygeforebyggelse
og overvægt.
Der er modtaget i alt 9 ansøgninger, der samlet svarer til et beløb på 528.750 kr.
Ansøgere

Søger tilskud til

1

Skovstjernen

Motion om torsdagen

2

Sundhedsskolen og Sundhedsplejen

Overvægtige børn og unge

120.000 kr.

3

Sundhedsskolen

Tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune

190.000 kr.

4

Allingåbro Børneby

Forebyggelse af overvægt

22.945 kr.

5

Dolmer Have

Walk & Rock

14.005 kr.

6

Team 68

Livsstilscaféen

45.000 kr.

7

Bostøtterne NO. 17 Auning

Madlavningsgruppe

31.800 kr.

8

Dagcenter NO. 17 i Auning

Medvind på cykelstierne

55.000 kr.

9

Bostøtten Auning-Allingåbro

Torsdagsbostøtten

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er i sundhedspuljen afsat 0,31 mio. kr. til udmøntning i 2018.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, hvordan
sundhedspuljen for 2018 skal udmøntes.
Bilag:
1 Åben Dagcenter No. 17 - Medvind på cykelstierne

17023/18

2 Åben Bostøtterne No. 17 i Auning - Madlavningsgruppe

17022/18

3 Åben Bostøtten Auning-Allingåbro - Torsdagsbostøtten

17021/18

4 Åben Team 68 - Livsstilscaféen

17020/18

5 Åben Dolmer Have - Walk & Rock

17019/18

6 Åben Allingåbro Børneby - Forebyggelse af overvægt

17018/18

7 Åben Sundhedsskolen - Tobaksindsats i Norddjurs Kommune

17017/18

8 Åben Sundhedsskolen og Sundhedsplejen - Overvægtige børn og unge

16654/18

9 Åben Skovstjernen - Motion om Torsdagen

16642/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at tildele midlerne i sundhedspuljen for 2018 til:


Sundhedsskolen og sundhedsplejen til projekt for overvægtige børn og unge (ansøger
nr. 2)



Sundhedsskolen til tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune (ansøger nr. 3).
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Tilbud til arabisktalende diabetikere
29.00.00.A00

14/19063

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I Danmark er antallet af diabetikere højt, og udviklingen har været stigende de sidste 10 år.
Det skyldes både en stigning i det årlige antal nye diabetestilfælde og et fald i
overdødeligheden blandt mennesker med diabetes. Undersøgelser viser, at 238.590 danskere
har kendt diabetes type 2. Derudover er der en stor andel af personer med ikke-erkendt
diabetes. Undersøgelser peger på en større forekomst af diabetes blandt grupper af etniske
diabetikere. Årsagen er formentligt både genetiske, kulturelle og socioøkonomiske faktorer.
Samlet medfører diabetes store samfundsmæssige omkostninger pga. følgesygdomme som
eksempelvis hjerte-, nye- og synsproblemer.
I Norddjurs Kommune genkender flere praktiserende læger de ovennævnte problemstillinger.
Konkret oplever de, at de arabisktalende diabetikere har forholdsvis mange konsultationer,
ligesom det er meget vanskeligt at få dem til at ændre livsstil.
På baggrund af ovennævnte har Sundhedsskolen i samarbejde med Lægefællesskabet i
Sundhedshuset udviklet et tilbud til arabisktalende borgere med diabetes type 2 over 18 år.
Formålet med tilbuddet er, at disse borgere bliver i stand til at tage hånd om et liv med
diabetes, herunder ændring af livsstil.
Borgerne skal henvises til forløbet, som foregår på Sundhedsskolen, torsdage fra kl. 9-12 over
7 uger. Prøvehandlingsforløbet starter den 22. marts 2018 og slutter den 3. maj 2018.
Undervisningen varetages af en sygeplejerske, en diætist og fysioterapeuter. Emnerne
omhandler diabetesmad, indkøbsvejledning, blodsukkermåling, hvad er diabetes, herunder
senfølger. Endelig er motion et centralt omdrejningspunkt, som varetages af fysioterapeuter.
Borgerne vil få målt blodsukker, body mass index og kondition ved start, slut og efter 3
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(ved

opfølgning).

En to-kulturel medarbejder vil være tilstede og oversætte al undervisning.
For at blive klædt på til opgaven har de sundhedsfaglige konsulenter på Sundhedsskolen
deltaget i Aarhus Kommunes tilbud i Brabrand. Set i lyset af deres erfaringer og evalueringen
af tilbuddet er det blevet tydeligt, at der er tale om en kompleks og langvarig opgave, som
nødvendiggør en række prøvehandlinger.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at det nye tilbud til arabisktalende diabetikere godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget ønsker en status om et år.
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Drøftelse af anvendelse af tomme ældreboliger i Rimsø
03.01.00.A00

18/2983

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde ønskes en drøftelse af mulige målgrupper til de 8
ældreboliger på Grønnevang 1-15 i Rimsø, som på nuværende tidspunkt står tomme.
Boligerne har ikke været i anvendelse siden Glesborg Plejecenter erstattede Plejehjemmet
Nørrevang.
Siden 2015 har det tidligere Nørrevang været anvendt og er sidenhen overtaget af foreningen
Rimsøhuset, som driver et mødested med sociale og kulturelle aktiviteter, samt et ’Bed and
Breakfast’.
Baggrund
Boligerne ligger lige ved siden af det tidligere plejehjem Nørrevang i Rimsø. I forbindelse
med, at det nybyggede Glesborg Plejecenter erstattede Nørrevang i 2011 fik beboerne i
lejlighederne på Grønnevang tilsvarende tilbud om at flytte til det nye plejecenter.
Siden 2012 har lejlighederne ikke været i anvendelse, da de efter plejehjemmets lukning ikke
har været efterspurgt blandt målgruppen til ældreboligerne.
Da de er opført som ældreboliger, vil visiterede ældre altid have fortrinsret til lejlighederne.
Men når der ikke er efterspørgsel blandt visiterede ældre, kan kommunalbestyrelsen beslutte,
at boligerne også tilbydes andre interesserede lejere.
Der vil være mulighed for, at boligerne f.eks. anvendes til sårbare og/eller ensomme borgere,
hvor et boligtilbud kan forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet
og skabe tryghed og nærvær gennem social fællesskab og godt naboskab.
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Fakta om boligerne
På Grønnevang 1-15 i Rimsø er der 8 to-rums-lejligheder á 67 m2. Boligerne blev opført i
1996 og er i god stand. Der må dog forventes en vis istandsættelse, da boligerne har stået
tomme i en årrække.
Ældreboligerne på Grønnevang 1-15 er en del af en samlet boligafdeling med 16 boliger på
Stenvadsvej 3 og 8 boliger på Dystrupvej 6A-H.
Afdelingen har samlet set ca. 2,9 mio. kr. henlagt til periodisk og planlagt vedligeholdelse.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt en månedlig udgift til tomgangsleje pr.
lejlighed på 3.790 kr. svarende til sammenlagt 363.000 kr. pr. år for de 8 boliger.
Da den nuværende husleje er fastlagt ud fra, at boligerne ikke anvendes, så forventes udgiften
pr. bolig at stige, når de tages i drift. Der vil således først kunne realiseres en besparelse på
tomgangslejen, hvis en del af boligerne kan udlejes.
Der vil være mindre udgifter til istandsættelse af boligerne. Udgiften vil blive dækket af
boligafdelingens henlagte midler.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter muligheden for at anvende
ældreboligerne på Grønnevang 1-15 i Rimsø til andre formål.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at forvaltningen arbejder videre med, at ældreboligerne i
Rimsø kan anvendes til ældre borgere, hvor et bolig tilbud kan forbedre mulighederne for den
enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet og skabe tryghed og nærvær gennem socialt fællesskab
og godt naboskab. Beskrivelsen indarbejdes i den kommende kvalitetsstandard for Norddjurs
Kommunes boligtilbud.
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Orientering om puljemidler til bedre bemanding på ældreområdet
27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I finanslovsaftalen 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte en
bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejecentre og øvrige dele af ældreområdet.
Norddjurs Kommunes andel af puljen er på 4,1 mio. kr. årligt.
Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanding. Midlerne skal i
videst mulig omfang bruges til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af
arbejdstiden for eksisterende medarbejdere under hensyntagen til medarbejdernes ønsker.
Kommunerne skal i forbindelse med ansøgningen indsende en redegørelse for den lokale
indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid.
Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige
redegørelser fra kommunerne. Den statslige pulje fordeles mellem kommunerne efter
udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. Fra 2022 overgår midlerne til at
blive fordelt og udmøntet gennem det generelle bloktilskud.
Den bekendtgørelse, der fastlægger proceduren for udmøntning af midlerne i perioden 20182021, forventes at træde i kraft primo marts 2018. Umiddelbart herefter vil kommunerne
modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedr. kommunens andel af tilskuddet. Et udkast til
bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
Fristen for indsendelse af redegørelserne forventes at blive senest den 1. april 2018. Der er
lagt op til, at det vil være muligt at indsende redegørelserne med forbehold for efterfølgende
politisk godkendelse.
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Forvaltningen har planlagt følgende tidsplan for udarbejdelsen og den politiske behandling af
ansøgningen:
VPU orienteres om puljen

28. februar 2018

Ældrerådet får udkast til ansøgning gennemgået på 8. marts 2018
rådets møde og udarbejder høringssvar
VPU behandler forslag til ansøgning

14. marts 2018

Økonomiudvalget behandler forslag til ansøgning

4. april 2018

Kommunalbestyrelsen behandler forslag til ansøgning

10. april 2018

Økonomiske konsekvenser
Puljen er afsat i forbindelse med finansloven for 2018 og Norddjurs Kommunes andel er på
4.104.000 kr. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 som et direkte tilskud til
kommunen. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle
bloktilskud.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Høringsudkast Bekendtgørelse om pulje til Bedre bemanding i 22043/18
hjemmeplejen og på plejecentre
2 Åben Brev til kommunerne om midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og 21971/18
på plejecentre
3 Åben Oversigt over fordeling af midler

21998/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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Tilsynsbesøg på plejecentre
29.09.15.K09

18/637

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitations- og hjælpemiddelafdeling har aflagt et uanmeldt
og et anmeldt tilsynsbesøg på følgende plejecentre:


Plejecenter Digterparken, henholdsvis den 20. september og den 17. november 2017.



Plejecenter Fuglsanggården, henholdsvis den 14. september og den 28. november
2017.



Plejecenter Møllehjemmet, den 3. oktober 2017.



Plejecenter Glesborg, henholdsvis den 12. oktober 2017 og den 16. januar 2018.

Tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar fra bruger- pårørenderådene har været sendt til høring
i ældrerådet.
Tilsynsrapporterne inklusiv høringssvar er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne fra sundheds- og omsorgsområdets
visitations- og hjælpemiddelafdeling godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport, Møllehjemmet 2017

5958/18

2 Åben Tilsynsrapport, Fuglsanggården 2017

5952/18

3 Åben Tilsynsrapport, Digterparken 2017

5946/18
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4 Åben Tilsynsrapport, plejecenter Glesborg

7786/18

5 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsbesøg på plejecentre

26035/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
27.30.00.K09

17/5480

Åben sag

Sagsgang:
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapport fra et anmeldt besøg hos:


Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18 og 20 i Auning



Område Auning/Allingåbro, Stadionparken og Broagervej i Allingåbro.

Tilsynsrapporterne har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet samt i bruger- og
pårørenderådene i de berørte botilbud.
Tilsynsrapporterne, opfølgningsplaner samt høringssvar er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt’s besøg i Område
Auning/Allingåbro godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Område Auning, Banesvinget 18 og 20

162687/17

2 Åben Opfølgningsplan - Banesvinget 18 og 20

162689/17

3 Åben Tilsynsrapport - Område Auning - Stadionparken og Broagervej

162764/17

4 Åben Opfølgningsplan - Stadionparken og Broagervej

162768/17

5 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt

20997/18

6 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd ved Banesvinget

21030/18

7 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt

26060/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed
29.09.15.K09

18/454

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført et Risikobaseret tilsyn med Plejecenter
Violskrænten og Grønnegården samt med hjemmesygeplejen i Glesborg.
Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige ydelser – journalføring,
medicinhåndtering, personalekompetencer, patientsikkerhedsmæssige forhold og den faglige
refleksion.
Risikobaseret tilsyn med hjemmesygeplejen i Glesborg
Tilsynet blev foretaget den 6. november 2017 og udløste indplacering i kategorien:


Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.
o Der

er

problemer

af

mindre

omfang

uden

væsentlig

risiko

for

patientsikkerheden. Som udgangspunkt henstilles til, at der rettes op på
problematikkerne, og der kommer ikke yderligere opfølgning herpå.
Generelt fandt Styrelsen for Patientsikkerhed, at hjemmesygeplejen i Glesborg fremstår som
en veldrevet og velfungerende behandlingsenhed.
Der var enkeltstående mangler i journalføringen og medicinhåndteringen, som ikke var
gennemgående.
Risikobaseret tilsyn med Plejecenter Violskrænten og Grønnegården
Tilsynet blev foretaget den 15. september 2017 og udløste indplacering i kategorien:


Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden.
o Det vurderes, at alle målepunkter for tilsynet er opfyldt.
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Styrelsen for Patientsikkerhed lagde i afgørelsen vægt på omfattende egenkontrol og
patientsikker medicinhåndteringspraksis.
Tilsynsrapporterne har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet samt de berørte
bruger- og pårørenderåd.
Tilsynsrapporterne med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller til, at tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed
godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport, hjemmesygeplejen Glesborg

3318/18

2 Åben Tilsynsrapport, plejecenter Violskrænten og Grønnegården

3310/18

3 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på plejecenter Violskrænten 21276/18
& Grønnegården
4 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for 21005/18
Patientsikkerhed
5 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapporter fra Styrelsen for 26066/18
Patientsikkerhed
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
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:


Udskiftninger i frivilligrådet.



Forløb vedrørende Oasen i Glesborg



Tre artikler om forbedret alkoholbehandling i kommunerne.
Artiklerne er vedlagt som bilag.



Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats i 2017 fra Statens Institut for
Folkesundhed.
Rapporten er vedlagt som bilag.



Magasin fra konferencen ’Fælles om det sociale ansvar’.
Magasinet er vedlagt som bilag.



KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 17. og 18. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben ww.DKNYT.dk - 6. februar 2018 - Kommuner har forbedret 19191/18
alkoholbehandlingen
2 Åben Momentum 03 - 6. februar 2018 side 12 - Kommuner har godt fat i 19190/18
alkoholbehandling
3 Åben Momentum 03 - 6. februar 2018 side 4-6 - Kommuner har forbedret
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4 Åben Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

26097/18

5 Åben Magasin fra konferencen ’Fælles om det sociale ansvar’

27903/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
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 28-02-2018
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 én ny ankeafgørelse, hvor myndigheds- og visitationsenheden på
socialområdet har truffet afgørelse. Sagen er blevet ændret.
Der er modtaget én ny ankeafgørelse, hvor visitationsafdelingen på sundheds- og
omsorgsområdet har truffet afgørelse. Sagen er blevet stadfæstet.
Der er modtaget to ny ankeafgørelser, hvor hjælpemiddelafdelingen på sundheds- og
omsorgsområdet har truffet afgørelse. Begge sager er blevet stadfæstet.
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 28-02-2018
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.00.00.K03

18/947

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-02-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Anlæg - Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre
1.

Revisionserklæring - Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre
(28448/18)

2.

Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre (28447/18)

3.

Revisionsberetning - Regnskab for renovering af køkkener på plejecentre
(28445/18)

4.

Slutrapport til Sundheds- og Ældreministeriet - Genetablering af lokale køkkener
på plejecentre i Norddjurs Kommune (28449/18)

3.

Drejebog for en pårørendepolitik på voksenområdet i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for en pårørendepolitik på
voksenområdet i Norddjurs Kommune (20992/18)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for en pårørendepolitik på voksenområdet
i Norddjurs Kommune (26003/18)

4.

5.

Forløbsprogram for KOL
1.

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) (15343/18)

2.

Oversigt over ændringer i det reviderede forløbsprogram for KOL (15347/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskataloger for rusmiddelbehandling efter
servicelovens §101 og sundhedslovens §141

6.

1.

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling (17283/18)

2.

Indsatskatalog rusmiddelbehandling (samlet) (22804/18)

Forslag til kvalitetsstandard for træning
1.

7.

Kvalitetsstandard - Træning (28778/18)

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
1.

Kvalitetsstandard - Kørsel (28748/18)
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Nyt tilbud i forhold til ensomhed
1.

9.

12.

28-02-2018

Spotte-kort i forhold til ensomhed (29198/18)

Udmøntning af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje for 2018
1.

Dagcenter No. 17 - Medvind på cykelstierne (17023/18)

2.

Bostøtterne No. 17 i Auning - Madlavningsgruppe (17022/18)

3.

Bostøtten Auning-Allingåbro - Torsdagsbostøtten (17021/18)

4.

Team 68 - Livsstilscaféen (17020/18)

5.

Dolmer Have - Walk & Rock (17019/18)

6.

Allingåbro Børneby - Forebyggelse af overvægt (17018/18)

7.

Sundhedsskolen - Tobaksindsats i Norddjurs Kommune (17017/18)

8.

Sundhedsskolen og Sundhedsplejen - Overvægtige børn og unge (16654/18)

9.

Skovstjernen - Motion om Torsdagen (16642/18)

Orientering om puljemidler til bedre bemanding på ældreområdet
1.

Høringsudkast Bekendtgørelse om pulje til Bedre bemanding i hjemmeplejen og
på plejecentre (22043/18)

2.

Brev til kommunerne om midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på
plejecentre (21971/18)

3.
13.

14.

Oversigt over fordeling af midler (21998/18)

Tilsynsbesøg på plejecentre
1.

Tilsynsrapport, Møllehjemmet 2017 (5958/18)

2.

Tilsynsrapport, Fuglsanggården 2017 (5952/18)

3.

Tilsynsrapport, Digterparken 2017 (5946/18)

4.

Tilsynsrapport, plejecenter Glesborg (7786/18)

5.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsbesøg på plejecentre (26035/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport - Område Auning, Banesvinget 18 og 20 (162687/17)

2.

Opfølgningsplan - Banesvinget 18 og 20 (162689/17)
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3.

Tilsynsrapport - Område Auning - Stadionparken og Broagervej (162764/17)

4.

Opfølgningsplan - Stadionparken og Broagervej (162768/17)

5.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt (20997/18)

6.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd ved Banesvinget (21030/18)

7.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt (26060/18)

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed
1.

Tilsynsrapport, hjemmesygeplejen Glesborg (3318/18)

2.

Tilsynsrapport, plejecenter Violskrænten og Grønnegården (3310/18)

3.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på plejecenter Violskrænten &
Grønnegården (21276/18)

4.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
(21005/18)

5.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed
(26066/18)

16.

Orientering
1.

ww.DKNYT.dk

-

6.

februar

2018

-

Kommuner

har

forbedret

alkoholbehandlingen (19191/18)
2.

Momentum 03 - 6. februar 2018 side 12 - Kommuner har godt fat i
alkoholbehandling (19190/18)

17.

3.

Momentum 03 - 6. februar 2018 side 4-6 - Kommuner har forbedret (19188/18)

4.

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 (26097/18)

5.

Magasin fra konferencen ’Fælles om det sociale ansvar’ (27903/18)

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018 (28765/18)

39

Voksen- og plejeudvalget

28-02-2018

Underskriftsside

Lars Møller (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Steen Therkel Jensen (O)
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