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Besøg på Violskrænten og Grønnegården
00.22.00.G01

18/3222

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg på plejecenter Violskrænten og Grønnegården i
Grenaa, hvor aftaleholder Anette Overgaard Eriksen vil vise rundt og orientere om stedet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Aftaleholder Anette Overgaard Eriksen viste rundt på plejecenter Violskrænten og
Grønnegården og fortalte om de to steder.
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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 skal sendes til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til målgrupper, kerneværdier og hovedemner i
pårørendepolitikken sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik

13614/18

2 Åben Målgruppe, kerneværdier og emner i pårørendepolitikken

87242/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Placering af domsanbragte i Ørum Bo- og Aktivitetscenter
27.03.00.P00

18/559

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Ørum Bo- og Aktivitetscenter består på nuværende tidspunkt af følgende enheder, der alle er
opført som almene ældre- og handicapboliger:


Botilbuddet Nyvang, hvoraf den ene afdeling består af 8 boliger til borgere med
særlige behov og dom, der er visiteret efter servicelovens §108. Den anden afdeling i
Nyvang består af 3 boliger til borgere med autisme.



Botilbuddet Nøddebo, der består af 16 boliger fordelt på to etager med 8 boliger i hver
boenhed.

De 27 boliger er alle placeret i institutionens hovedbygning på Dystrupvej i Ørum.
Hovedbygningen rummer også beskæftigelsestilbuddet ”Aktiveringen”. Herudover består
Ørum Bo- og Aktivitetscenter også af bofællesskaberne Kornvænget og Åparken i Ørum, der
hver indeholder 6 boliger.
På nuværende tidspunkt bor der 7 domsanbragte borgere i §108-tilbuddet Nyvang. Heraf har 6
borgere Norddjurs Kommune som tilhørskommune, mens 1 borger har Aarhus som
betalingskommune. Der er primært tale om udviklingshæmmede borgere, som ikke er egnede
til afsoning i almindelige fængsler.
De domsanbragte borgere i Nyvang bor i meget velegnede fysiske rammer. Det fremgår
således af Socialtilsyns Midts tilsynsrapport fra den 13. februar 2018, at:
”Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i tilbuddet understøtter borgernes trivsel og
udvikling. Det indgår i bedømmelsen, at tilbuddets afdeling Stuen og 1. sal har forbindelse til
hinanden og forefindes i den samme bygning. Hver afdeling har særskilte udgange, hvilket
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imødekommer borgernes behov. De fysiske rammer er endvidere indrettet på en sådan måde,
at det imødekommer den samlede målgruppe i tilbuddet.
Det vurderes, at alle der blev interviewet samt observation gav udtryk for en oplevelse af, at
borgerne trives i de fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer også, at borgernes lejligheder og
tilbuddet generelt er indrettet, så det fremstår hjemligt, og det ses, at tilbuddet tilgodeser
særlige behov for indretning. Derudover er der relevante støtteredskaber til målgruppen.”
Hvad angår Socialtilsynets bedømmelseskriterie om, at de fysiske rammer understøtter
borgernes udvikling og trivsel, tildeler Socialtilsynet Nyvang den højeste score 5, som
angiver, at indikatoren er opfyldt ”i meget høj grad”.
Det fremgår ligeledes af tilsynsrapporten, at:
”Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets
målsætning og målgrupper.
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner
har opstillet for borgernes ophold.
Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og
tilbuddets metoder.”
I forhold til alle tre indikatorer tildeles Nyvang ligeledes scoren 5.
Ifølge serviceloven skal domsanbragte borgere placeres i et såkaldt §108-botilbud. Dvs. et
botilbud, hvor borgerne ikke har en lejekontrakt, ikke betaler boligindskud og modtager
boligstøtte og ikke betaler husleje. I stedet betaler de et månedligt beløb beregnet ud fra
boligernes driftsomkostninger og borgerens indtægt.
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Boligerne i Nyvang er alle opført som ældre- og handicapboliger efter §105 i
almenboligloven, og er hidtil blevet lejet af Norddjurs Kommune med henblik på anvendelse
som §108-botilbud.
Socialtilsyn Midt har nu meddelt, at boligerne i Nyvang – på trods af de velegnede fysiske
rammer – ikke lever op til betingelserne for godkendelse efter servicelovens §108, idet denne
type botilbud ikke må drives i boliger, der er opført som almene ældre- og handicapboliger.
Dette skyldes, at der i almene boliger skal laves en lejekontrakt og at beboerne kun kan
opsiges til fraflytning, hvis der foreligger en gyldig ophævelsesgrund, jfr. lov om leje af
almene boliger.
En agterskrivelse fra Socialtilsyn Midt om fratagelse af godkendelsen af Nyvang er vedlagt
som bilag.
Det kan oplyses, at problemstillingen ikke kun berører botilbud i Norddjurs Kommune, men
en række andre midtjyske kommuner, og at den derfor har været drøftet i KKR-regi. Der er
herfra rettet henvendelse til KL om at gå ind i sagen, uden at dette har ført til en ændring af
retstilstanden.
Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke noget alternativ til §108-botilbuddet i
Nyvang. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt forskellige alternativer og kan pege
på fire mulige løsninger:
Løsning 1: Køb af ydelser i anden kommune
Der er mulighed for at købe §108 botilbud i en andre kommune. Socialområdet har undersøgt
hvilke andre muligheder, der er, ved at tage kontakt til andre tilbud og ved at indhente
oplysninger på Tilbudsportalen. Vurderingen er på den baggrund, at denne løsning vil
medføre en årlig merudgift på 3,2 mio. kr.
Løsning 2: Boliger i §108-tilbuddet Nyvang nedlægges som almene ældreboliger
Norddjurs Kommune har mulighed for at omdanne 7 boliger i §108-tilbuddet fra almene
ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede udlejningsboliger, så de fremadrettet lovligt
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kan benyttes som §108-pladser. En nedlæggelse af boligerne som almene ældreboliger
indebærer imidlertid, at de optagede lån i boligerne skal indfries. En indikativ beregning fra
Kommunekredit viser, at det vil koste ca. 8,2 mio. kr. at indfri lånene.
Nyvang er etableret som en selvstændig boligafdelingen jfr. almenboligloven. De henlagte
midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse er på ca. 0,3 mio. kr. Det vurderes, at det i
forbindelse med en nedlæggelse af 7 de boliger vil være muligt, at ca. 0,2 mio. kr. af de
henlagte midler kan anvendes til at finansiere en del af udgiften til låneindfrielse.
Løsning 3: Boliger i botilbuddet Nøddebo nedlægges som almene ældreboliger
Ørum Bo- og Aktivitetscenter rummer også botilbuddet Nøddebo, som er placeret i samme
bygningskompleks som botilbuddet Nyvang. Botilbuddet Nøddebo består af 2 boenheder
fordelt på to etager med 8 boliger i hver enhed. Boligerne i Nøddebo er – ligesom boligerne i
Nyvang – to-rumsboliger.
Da Nøddebo og Nyvang er placeret i samme bygningskompleks, vil det være muligt at bytte
rundt på §108-tilbuddet Nyvang og den ene af de 2 boenheder i Nøddebo. Herved vil
Nøddebo dække hele første sal af bygningskomplekset, mens Nyvang vil være placeret i
stueetagen.
Boligerne i Nøddebo er imidlertid også opført som almene ældre- og handicapboliger, og det
vil derfor også være nødvendigt at indfri det optagede lån i 7 af boligerne, hvis disse
fremadrettet skal fungere som §108-boliger. En indikativ beregning fra Kommunekredit viser,
at det vil koste ca. 3,1 mio. kr. at indfri lånet i 7 af boligerne i Nøddebo. Hertil kommer
omkostninger forbundet med flytningen af §108-borgerne fra Nyvang til Nøddebo samt
tekniske tilpasninger i boligerne. Det estimeres, at flytningen vil koste ca. 500.000 kroner.
Det skal bemærkes, at boligerne i Nøddebo er i afdeling med 8 boliger på Dystrupvej 6a-h i
Ørum og 8 boliger på Grønnevang 1-15 i Rimsø. Henlagte midler til planlagt og periodisk
vedligeholdelse udgør knap 2,9 mio. kr. Det vurderes, at det i forbindelse med en nedlæggelse
af 7 boliger i Nøddebo vil være muligt at frigive ca. 0,6 mio. kr. af de henlagte midler, der kan
anvendes til at finansiere en del af udgiften til låneindfrielse.
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Løsning 4: Etablering af §108-boliger i det tidligere Voldby Plejehjem
Endelig er der mulighed for at anvende Voldby Plejehjem, således at §108-tilbuddet flyttes fra
hovedbygningen i Ørum Bo- og Aktivitetscenter til Voldby Plejehjem. Denne løsning
medfører ingen udgift til indfrielse af lån. Til gengæld vil det være nødvendigt at foretage en
istandsættelse og ombygning af værelserne på Voldby Plejehjem, før de er egnede som §108boliger. Det forventes, at istandsættelsen og ombygningen vil medføre en udgift på 1,55 mio.
kr. Hertil kommer en forventet årlig ekstraudgift til drift på 1,75 mio. kr. Ekstraudgiften
skyldes, at det vil være nødvendigt at ansætte yderligere personale i bl.a. aften- og nattevagt,
idet medarbejderne i de forskellige boenheder ikke længere vil være i stand til at arbejde
sammen, når de er fordelt på to matrikler. Ligeledes skal det bemærkes, at flere af brugerne i
§108 tilbuddet Nyvang på nuværende tidspunkt deltager i beskæftigelsestilbuddet
”Aktiveringen” på Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Deres deltagelse i beskæftigelsestilbuddet
vil blive besværliggjort af en flytning til Voldby Plejehjem.
Økonomiske konsekvenser
Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser forbundet med en
gennemførelse af hver af de fire løsningsmuligheder.
Løsning

Engangsudgift

Merudgift i 2018

Årlig merudgift
fra og med 2019

Løsning 1 – Køb af §108 ydelser

0 kr.

1.600.000 kr.

3.200.000 kr.

7.978.000 kr.

0 kr.

0 kr.

2.942.000 kr.

0 kr.

0 kr.

1.550.000 kr.

875.000 kr.

1.750.000 kr.

i andre kommuner
Løsning

2

–

7

boliger

i

nuværende §108-tilbud i Nyvang
omdannes

fra

almene

ældreboliger til kommunalt ejede
boliger.
Løsning 3 – 7 boliger i botilbud
Nøddebo omdannes fra almene
ældreboliger til kommunalt ejede
boliger.
Løsning 4 – Etablering af §108
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Merudgift i 2018

Årlig merudgift
fra og med 2019

tilbud

på

tidligere

Voldby

Plejehjem
Hvis der vælges en løsning, der medfører en omdannelse af 7 ældre- og handicapboliger til
kommunalt ejede boliger i hovedbygningen i Ørum, vil det være hensigtsmæssigt samtidig at
omdanne yderligere 3 ældre- og handicapboliger. Dette vil gøre det muligt at anvende disse
boliger som §107 botilbud, som er boliger til midlertidigt ophold med henblik på afklaring af
borgernes ressourcer og behov.
Ved at etablere et § 107 botilbud i Norddjurs Kommune vil det fremadrettet være muligt at
undgå køb af denne type tilbud i andre kommuner. Desuden vil det blive undersøgt, om det er
muligt hurtigere at hjemtage de 4 borgere, som aktuelt er placeret i et midlertidigt tilbud i
andre kommuner.
Omdannelsen af de kommunalt ejede ældre- og handicapboliger medfører en engangsudgift
for Norddjurs Kommune til indfrielse af lån i boligerne. Samtidig vil det imidlertid gøre det
muligt at opnå en driftsbesparelse, da den helårlige udgift til at drive §107-tilbud i Norddjurs
Kommune vurderes at være ca. 800.000 kr. lavere pr. borger end udgiften til §107-tilbud i
andre kommuner. Den lavere driftsudgift skyldes stordriftsfordele, når §107 tilbuddet placeres
i tæt tilknytning til Ørum Bo- og Aktivitetscenters øvrige botilbud. Dette giver f.eks.
mulighed for delvis at være fælles om aften- og nattevagter.
Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser, hvis der træffes beslutning
om at udvide løsning 2 og 3 ved at omdanne yderligere 3 ældre- og handicapboliger med
henblik på at anvende disse boliger som §107-tilbud.
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Udgift i 2018*

Årlig udgift
fra og med 2019*

Løsning 2 – 8 boliger i nuværende

9.824.000 kr.

-1.200.000 kr.

-2.400.000 kr.

3.988.000 kr.

- 1.200.000 kr.

- 2.400.000 kr.

botilbud i Nyvang samt 2 boliger i
Nøddebo
ældre-

omdannes
og

fra

almene

handicapboliger

til

kommunalt ejede boliger. 7 boliger
anvendes til §108 og 3 boliger
anvendes til §107.
Løsning 3 – 10 boliger i botilbud
Nøddebo
ældre-

omdannes
og

fra

almene

handicapboliger

til

kommunalt ejede boliger. 7 boliger
anvendes til §108 og 3 boliger
anvendes til §107.
*= positivt tal betyder merudgift, negativt tal betyder mindreudgift.
Som det fremgår af ovenstående, vil løsning 3 med omdannelse af 10 ældre- og
handicapboliger til kommunalt ejede udlejningsboliger medføre en udgift på ca. 4,0 mio. kr.
til indfrielse af gælden i boligerne. Samtidig vil det imidlertid medføre en helårlig
driftsbesparelse inden for servicerammen på ca. 2,4 mio. kr. Udgiften til gældsindfrielse vil
således være indtjent på mindre end 2 år.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. der tages stilling til hvilket løsningsforslag, der skal gennemføres.
2. forslaget sendes til høring blandt beboere og afdelingsbestyrelsen i Nøddebo, hvis
løsning 2 eller løsning 3 vælges.
Bilag:
1 Åben Opsamling på høringer ang. placering af §108 borgere

83529/18

2 Åben Høringssvar - pårørende fra infomøde

83527/18
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3 Åben Høringssvar - Nøddebo-borgere og pårørende

87235/18

4 Åben Høringssvar - personale

83525/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 14-03-2018
Voksen og plejeudvalget vælger løsning 3, således at 10 boliger i botilbud Nøddebo
omdannes fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt ejede boliger. 7 boliger
anvendes til §108 og 3 boliger anvendes til §107.
Voksen- og plejeudvalget godkender, at sende beslutningen om løsning 3 til høring blandt
beboere og afdelingsbestyrelsen i Nøddebo.
Sagsfremstilling
På baggrund af voksen- og plejeudvalgets beslutning den 14. marts 2018 har man i Område
Ørum gennemført følgende høringsproces:
1. Informationsmøde den 24. april 2018 for Nøddebo-borgere, Nyvang 1. sal borgere,
pårørende fra begge afdelinger og tilstedeværende personale med deltagelse af
repræsentanter fra myndighedsafdelingen og souschef for socialområdet Bo Lindballe.
2. Individuelle høringer af Nøddebo-borgere med pårørende, afholdt i perioden den 8.
maj til den 15. maj 2018.
3. Høring

af

personale

på

lokalt

MED-møde

den

9.

maj

2018

med

medarbejderrepræsentanter, AMR og TR fra Nyvang 1. sal og Nøddebo.
Vedhæftet er en opsamling på de gennemførte høringer samt tre bilag med høringssvar:


Høringssvar – pårørende fra infomøde



Høringssvar – Nøddebo-borgere og pårørende



Høringssvar – personale.

Ud fra de indkomne høringssvar er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at
omdanne 8 boliger i botilbud Nøddebo fra almene ældre- og handicapboliger til kommunalt
ejede boliger. Heraf anvendes 6 boliger til §108-tilbud og 2 boliger anvendes til §107-tilbud.
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Økonomiske konsekvenser
Nedenstående tabel viser de forventede økonomiske konsekvenser ved at omdanne 8 ældreog handicapboliger i Nøddebo til kommunalt ejede boliger:
Engangsudgift

Årlig udgift fra og med 2019*

Udgift i 2018

3.362.000 kr.

-400.000 kr.

-1.600.000 kr.

*= positivt tal betyder merudgift, negativt tal betyder mindreudgift.
Ved beregningen er der taget højde for udgifter til indfrielse af lån hos Kommunekredit på
3.506.000 kr., en indtægt fra henlæggelser på 715.000 kr. samt omkostninger forbundet med
flytningen af borgerne og tekniske tilpasninger af boligerne på 571.000 kr. Beregningen er
baseret på det samme beregningsgrundlag, som er beskrevet i de tidligere løsningsforslag 1-4.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. Otte ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed Nøddebo omdannes til
kommunalt ejede boliger.
2. Seks af de otte boliger anvendes til §108-tilbud, mens 2 boliger anvendes til §107tilbud.
3. der anvendes 3.362.000 kr. i 2018 til indfrielse af lån i Kommunekredit, flytning af
borgerne i Nøddebo og tekniske tilpasninger af boligerne.
4. den årlige driftsbesparelse i perioden 2018-2020 anvendes til at finansiere
engangsudgiften på 3.362.000 kr.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Tiltrådt
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Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
00.01.00.A00

18/6486

Åben sag

Sagsgang
BUU/EAU/KFU/VPU, ØK
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 4. april 2018, at de enkelte fagudvalg skal behandle
den del af de indkomne projektforslag til Poul Due Jensens Fond, som er relevante for
udvalgets område. Fagudvalgene skal således godkende hvilke idéforslag, fagudvalget vil
anbefale, at kommunen indgår en tættere dialog med fonden omkring med henblik på at
konkretisere projekter i forhold til fondens rammer. Efter behandling i fagudvalgene vil
økonomiudvalget atter behandle sagen. Derpå vil kommunaldirektøren i juni 2018 kontakte
Poul Due Jensens Fond for at drøfte den videre proces.
Den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond henvendte sig i begyndelsen af 2018 til
Norddjurs Kommune, med henblik på at indlede et samarbejde til forbedring af
arbejdsmarkedsinklusionen gennem økonomisk støtte til projekter inden for dette formål.
Inden for rammerne af følgende 5 indsatsområder har fonden forventninger om at støtte
projekter i Norddjurs Kommune ved uddelinger for ca. 10 mio. kr. i 2018:
1. Grundlæggende kompetencer
2. Overgang fra skole til uddannelse eller job
3. Fastholdelse i uddannelse
4. Overgang fra uddannelse til job
5. Fastholdelse i job
På Norddjurs Kommunes konference den 23. februar 2018 om rekruttering og fastholdelse var
direktøren for Poul Due Jensens Fond oplægsholder. Som kvittering for fondens henvendelse
til Norddjurs Kommune blev konferencens deltagere opfordret til at indsende idéer og forslag

13

Voksen- og plejeudvalget

29-05-2018

til projekter, som kunne falde inden for fondens formål. Dette ved at udfylde fondens
”idéforslagsskema”.
For at understrege den politiske prioritering af samarbejdsmuligheden med Poul Due Jensens
Fond, er det besluttet at de indkomne projektforslag forankres i Norddjurs Kommunes
økonomiudvalg, hvorefter projektforslagene skal behandles i de relevante fagudvalg. Derpå er
tanken, at dialogen med fonden forankres tæt på projekterne, mens økonomiudvalget senere
præsenteres for status på projekterne.
Der er indkommet følgende forslag til projekter inden for voksen- og plejeudvalgets område:


Martibus (EAU/VPU)
Projektsamarbejdet mellem Norddjurs Kommunes jobcenter og socialområdet har til
formål at skabe uddannelse og jobmuligheder for unge 15-25 årige med
autismespektrum-forstyrrelse. Forslagsstiller: STU Norddjurs.

Den indkomne idébeskrivelse er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til hvilke idéforslag,
som udvalget vil anbefale, at der indgås en tættere dialog med Poul Due Jensens Fond om.
Bilag:
1 Åben Idebeskrivelse Martibus

69685/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Voksen- og plejeudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med ideforslaget om Martibus.
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Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
demens.
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.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens skal sendes til høring i ældrerådet
og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til ny kvalitetsstandard og nyt indsatskatalog for
demens sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

87266/18

2 Åben Indsatskatalog for demens

87267/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.

16

Voksen- og plejeudvalget
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29-05-2018

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 skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet.
Høringsfristen fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig
Assistance sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.

18

87254/18

Voksen- og plejeudvalget

7.

29-05-2018

Orientering om personsager i forbindelse med praksistilpasning for BPA-ordning
27.03.00.P00

18/8828

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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8.

Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

29-05-2018

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 skal sendes til høring i handicaprådet. Høringsfristen
fastsættes til den 18. juni 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

forslagene

til

kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb samt kvalitetsstandard for aktivitets- og
samværstilbud sendes til høring i handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/

særligt

tilrettelagt 87244/18

beskæftigelsesforløb
2 Åben Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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9.

29-05-2018

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse
29.00.00.A00

14/19063

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse i Norddjurs Kommune.
Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er vedlagt som bilag.
Udover sproglige rettelser er der foretaget følgende ændringer i forhold til den nuværende
kvalitetsstandard og indsatskatalog på området:
Netværksdannelse ved ensomhed


Der er beskrevet en ny indsats vedrørende gruppebaseret netværksdannelse.
”Sporskiftet” forventes at opstarte i juni 2018, når indsatsen er behandlet i voksen- og
plejeudvalget.

Stress og depression


Borgere med stress og/eller depression tilbydes et 8 ugers forløb fremfor et 12 ugers
forløb. Der tilbydes ikke længere indsatser til borgere kun med angst, da det kræver
specialkompetencer.



Evalueringsmetoden er erstattet af internationalt godkendte metoder, der endvidere er
mindre ressourcekrævende.



Fremover vil alle borgere med fobier, angst og let til moderat depression kunne følge
et 10-ugers online psykologforløb udbudt af Region Syddanmark.



Fra april tilbydes kommunens mænd et 8 ugers forløb; ”Kom videre mand”, hvor
mænd med forskellige psykosociale problemer kan få vejledning og støtte til at
komme videre med livet.
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Rehabilitering ved kronisk sygdom


Den afklarende samtale (jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) er implementeret og
fungerer som indgang til forløb på Sundhedsskolen.



Varigheden af forløbet er øget fra 5 uger til 8 uger.



Der sendes status til egen læge efter 8 uger i stedet for efter 12 måneder for at højne
aktualiteten af borgerens eventuelle udfordringer, som egen læge herefter er tovholder
på.



Der er reduceret i udbuddet af temaer pga. lav tilslutning. Der er ikke længere besøg af
farmaceuter, patientforeninger eller en jobkonsulent ift. job og sygdom. Derudover er
temaet om ”Kærlighedsliv” overgået til et halvårligt tilbud fremfor et tilbud på hvert
enkelt rehabiliteringsforløb.



Anden opfølgning tilbydes nu både som telefonisk eller fysisk opfølgning, afhængig af
hvad der giver mening i forhold til borgerens målsætning.



Sundhedsprofilen indeholder ikke længere måling af fedtprocent eller muskelmasse
ligesom taljemål heller ikke længere registreres. Dette skyldes, at disse målinger er
forbundet med for stor usikkerhed.

Diabetestilbud til borgere med arabisk baggrund


Prøvehandling fra marts 2018 i samarbejde med kommunens praktiserende læger.

Projekt ”Hjælp til lokale lunger”


Projekt fra 2018-2020, som er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Formålet er at øge
tidlig opsporing af KOL og øge rekrutteringen til KOL-rehabiliteringsforløb.

Selvtræning med instruktion


Varigheden af forløbet er reduceret fra 12 uger til 8 uger. Derudover er tidspunktet
ændret fra morgen (kl. 8.15-9.15) til sen eftermiddag (kl. 16.30-17.30) for at favne en
bredere målgruppe, herunder borgere i arbejde.
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Tobak


I forhold til rygestop arbejdes der i 2018 intensivt på at tilbyde rygestopforløb i
lokalområderne – også som en del af projekt ”Hjælp til lokale lunger”.

Overvægt - børn


Det 3 årige projekt vedrørende svært overvægtige børn, der udløb med udgangen af
2017, vil nu overgå til drift. Indsatsen er beskrevet i indsatskataloget for
sundhedsfremme og forebyggelse, men med forbehold for ændringer, idet indsatsen
skal justeres.

Rehabilitering ved knogleskørhed


Indsatsen er fjernet fra indsatskataloget for sundhedsfremme og forebyggelse, idet den
primært varetages af træningsområdet.

Udover ovennævnte ændringer er der indført borgerkonferencer og kontaktpersonsfunktion,
dels som et led i at implementere den rehabiliterende organisation, og dels for at støtte udsatte
borgere. Endvidere arbejdes der intensivt med metodeudvikling for at mindske ulighed i
sundhed.
Forslaget til kvalitetsstandard og indsatskatalog har været sendt til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard med tilhørende
indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse i Norddjurs Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse

60812/18

2 Åben Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse

60818/18
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3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for 83231/18
sundhedsfremme og forebyggelse
4 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for 83588/18
sundhedsfremme og forebyggelse
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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10.

29-05-2018

Fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022
00.30.02.G01

18/7765

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På økonomiudvalgsmødet den 2. maj 2018 blev det besluttet, at fagudvalgenes opgaver med
budgetarbejdet inden sommerferien klarlægges, og at der holdes møde herom med
udvalgsformændene.
Udvalgsformændene har efterfølgende behandlet vedlagte notat for, hvordan fagudvalgene
kan forberede sig og bidrage til budgetarbejdet inden sommerferien.
Udgangspunktet er den økonomiske politik og de spilleregler, der gælder for udvalgenes rolle
i forhold til at overholde egen budgetramme.
Der er tre spor, som fagudvalgene kan arbejde efter. Der findes uddybning til de enkelte spor i
det vedlagte bilag.
1. Status på diverse projekter, større strategiske satsninger og opsamling på emner, som
udvalget forventer, der kan blive en del af budgetprocessen.
2. Besparelser og omstruktureringer i henhold til nuværende organisation. Forholde sig
til den aktuelle økonomi på udvalgsområdet for 2018. Komme med forslag til,
hvordan eventuelle konstaterede merforbrug kan håndteres i forhold til den aktuelle
økonomi.
3. Overveje tidligere tildelte bevillinger på udvalgets område. Er de stadig nødvendige
eller er udviklingen gået i en retning, hvor de kan føres tilbage til kassen.
Det foreslås, at fagudvalgene behandler notatet.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget behandler notatet.

Bilag:
1 Åben Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Voksen- og plejeudvalget drøftede notatet og tog det til efterretning.
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11.

29-05-2018

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo april 2018
00.30.14.Ø00

18/42

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Budget 2018 Opr.
(mio. kr.)

Korr.

budget

Forbrug

Forventet

budget ekskl.

Afvigelse*

regnskab

driftsoverførsler
Drift

683,2

683,6

215,6

686,7

3,5

0,3

0,9

0,0

0,9

0,6

Anlæg

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

Overført beløb i alt

Forventet

forbrug

af

overførsler
Voksen- og plejeudvalget

6,7

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 686,7 mio. kr. ekskl. overførsler på
6,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr.
på voksen- og plejeudvalgets område i 2018. Merforbruget vedrører primært merudgifter til
betalinger til regioner samt mindreindtægter i forbindelse med betalinger til/fra kommuner på
socialområdet.
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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 vil ligge på ca. 8,3 mio. kr. over servicerammen.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,6 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 på ca.
0,6 mio. kr.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
Budgetopfølgningen pr. ultimo april samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
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:
1. Budgetrammen reduceres med 0,26 mio. kr. i 2018 og overslagsårene som følge af
mindreforbrug i forbindelse med finansiering af minibusser af typen M1.
2. Budgetrammerne på voksen- og plejeudvalget i perioden 2018 til 2019
reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) vedrørende puljemidlerne til bedre
bemanding på ældreområdet. Indtægterne forøges med 4,1 mio. kr. årligt Tilsvarende
forøges udgifterne med 4,1 mio. kr. årligt.
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3. Budgetrammerne

på

voksen-

og

plejeudvalget

29-05-2018

i

2018

og

overslagsår

reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) vedrørende Norddjurs Kommunes udgifter
til boliger. Udgifterne indenfor servicerammen forøges med 0,325 mio. kr.
Tilsvarende reduceres udgifterne udenfor servicerammen med 0,325 mio. kr.
4. Budgetrammen reduceres med 3,0 mio. kr. i 2018 som følge af et mindreforbrug på
den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.
5. Der tilbageføres et beløb på 0,3 mio. kr. vedrørende deponi i forbindelse med
udvidelse af sygeplejeklinikken i Grenaa.
6. Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. april 2018 godkendes.

Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgningen VPU ultimo April 2018

87610/18

2 Åben Anlægsoversigt - April

70675/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Tiltrådt.
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en række forslag til at begrænse
udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i 2018 og 2019. Forslagene
behandles på voksen- og plejeudvalgets møde den 26. juni 2018.
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12.

29-05-2018

Orientering om udmøntning af pulje til bedre bemanding i hjemmepleje og plejecentre
27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. april 2018 voksen- og plejeudvalgets
anbefaling i forhold til ansøgning og redegørelse til finanslovspulje til understøttelse af en
bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejecentre og øvrige dele af ældreområdet. Norddjurs
Kommunes ansøgning og redegørelse for anvendelse af midlerne er efterfølgende blevet
godkendt.
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.
Arbejdet med den konkrete udmøntningen af midlerne er påbegyndt. Arbejdet sker i tæt
samarbejde med sundheds- og omsorgsområdets MED-system. Det drejere sig bl.a. om:


afdækning af afledte konsekvenser for borgerne i forhold til levering af ydelser på
ændrede tidspunkter, færre hjælpere i hjemmet samt mulighed for selvbestemmelse.



afdækning af de enkelte medarbejderes ønsker for ændret ansættelsesnorm.



afdækning af konsekvenser for rekruttering og fastholdelse i forhold til hyppigere
weekendvagter, ændrede procedurer for vikardækning samt bedre mulighed for at
levere den rette hjælp og støtte.



handleplaner for nedbringelse af sygefravær.



en konkret løbende udvidelse af rehabiliteringsteamet, så det kan dække hele
kommunen fra 1. august 2018.



Udvidelse af normering i dagtilbud.

Af konkrete indsatser i forhold til borgerne arbejdes der med:
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rehabiliteringskulturen i form af konkret mulighed for et opstartsbesøg, som skal
bidrage til gensidig forventningsafstemning, så borgernes ønsker og drømme for
fremtiden kommer i fokus.



alle nye borgere vil fra den 1. august 2018 blive tilbudt er rehabiliteringstilbud og/eller
et afklaringstilbud.



bedre tid til det enkelte besøg, så der i højere grad er mulighed for at imødekomme
det, som den enkelte situation fordrer.



bedre planlægning, hvor kontaktpersonordningen prioriteres.



øget åbningstid i eksisterende to dagtilbud samt åbning af et tredje (dels opstartstiltag
dels den varige åbningstid).



øget faglighed og varierende aktiviteter med mere individuelle fokus i dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommunes andel af puljen er på 4,1 mio. kr. årligt.
2018 (i mio. kr.)
Mængdefremskrivning i hjemmeplejen som følge

2019 (i mio. kr.)
0,500

0,500

0,600

0,800

0,225

0,300

rehabiliterende

1,625

1,500

Generel styrkelse af hjemmeplejens muligheder

1,150

1,000

4,100

4,100

af flere ældre borgere
Styrkelse af hjemmeplejens og plejecentrenes
dagtilbud til demente
Oprettelse af et tredje dagtilbud til demente i
Norddjurs Kommune
Udvidelse

af

hjemmeplejens

indsats / rehabiliteringsteam
for at levere hjælpen på en mere værdig måde
I alt

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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13.

29-05-2018

Anlægsforslag på voksen- og plejeområdets område for budget 2019-2022
00.30.00.S00

18/26

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2019-2022 skal fagudvalgene i maj/juni 2018 prioritere
anlægsforslag.
På voksen- og plejeudvalgets område er der ikke udarbejdet anlægsforslag for perioden 20192022, og der er således ingen anlægsforslag at prioritere.
I stedet for nye anlægsforslag vurderes det, at der er større behov for at afsætte anlægsmidler
til den løbende vedligeholdelse af Norddjurs Kommunes bygningsmasse, så yderligere forfald
undgås. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der på miljø- og teknikudvalgets område er
udarbejdet et anlægsforslag med en udvidelse af budgettet til vedligeholdelse af
klimaskærmen og tekniske installationer i kommunens bygninger.
Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for voksen- og plejeudvalget, som lige nu er
gældende for perioden 2019-2021:
Mio. kr.

2019

Anlægsrammen

2020
0

2021
0

År 2022 er endnu ikke teknisk budgetlagt.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der ikke fremsendes anlægsforslag på voksen- og
plejeudvalgets område til budget 2019-2021.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Evaluering af sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede i 2017
27.18.00.G01

14/9155

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til
sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede.
Alle idrætsforeninger i Norddjurs Kommune har i 2017 haft mulighed for at indsende
ansøgninger om at få andel i midlerne.
På baggrund af de indkomne ansøgninger traf voksen- og plejeudvalget på sit møde den 30.
maj 2017 beslutning om fordelingen af midlerne for 2017.
Det skal bemærkes, at et ikke-forbrugt beløb fra 2016 på i alt 9.106 kr. blev overført til budget
2017 og er anvendt af foreningerne som beskrevet i afrapporteringerne.
Puljen blev i 2017 blev fordelt mellem følgende ansøgere:
Nr.

Ansøger

Projekt

Bevilling

Forbrugt

Rest

beløb
1

Åstrup IF

Fysisk Aktivitet for sjov

45.000

51.466

0,00

2

Ørsted Rideklub

Indkøb af hest til handicapridning

25.000

21.901

3.099

3

Auning Idræts- og

Handidræt 2017

109.606

111.240

0,00

kulturcenter
4

Gigtforeningen

Instruktørkursus

10.000

8.769

1.231

5

Grenå Badminton

Har ikke anvendt bevilling

19.500

0,00

19.500

209.106

185.276

23.830

36

Voksen- og plejeudvalget

29-05-2018

Ansøgernes afrapporteringer for bevillingsåret 2017 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Et beløb på 23.830 kr. er ikke anvendt i 2017.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. anvendelsen af midlerne til sundheds- idrætsaktiviteter for handicappede i 2017 tages
til efterretning.
2. der tages stilling til, hvad der skal ske med de 23.830 kr., som ikke er blevet anvendt i
2017.

Bilag:
1 Åben 01 - Afrapportering Åstrup IF

82655/18

2 Åben 02 - Afrapportering Ørsted Rideklub

82643/18

3 Åben 03 - Afrapportering Auning Kultur- og Idrætscenter

82648/18

4 Åben 04 - Afrapportering Gigtforeningen

82654/18

5 Åben 05 - Afrapportering Grenå Badminton

82645/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Ad. 1
Godkendt.
Ad. 2
De 23.830 kr. tilbageføres til kommunekassen.
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Sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede 2018
27.18.00.G01

18/8803

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til
sundheds- og idrætsaktiviteter for borgere med handicap.
Kriterier for anvendelsen af midlerne er vedlagt som bilag.
En følgegruppe bestående af repræsentanter fra handicaprådet, Norddjurs Idrætsråd,
fritidsrådet, en idrætskonsulent fra Dansk Handicap Idrætsforbund, frivilligkonsulenten samt
repræsentanter fra sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet har siden puljens
oprettelse i 2013 understøttet anvendelsen af puljemidlerne.
Alle idrætsforeninger i Norddjurs Kommune har igen i 2018 haft mulighed for at indsende
ansøgninger om at få andel i puljemidlerne.
Der er indkommet følgende ansøgninger:

Nr.
1

Ansøger
Bassin Grenaa

Projekt
Uddannelse

af

instruktører

Ansøgte

Følgegruppens

beløb

bemærkninger

9.900 Gigtforeningen har søgt en del
gange, men uddannelse af
instruktører giver et pænt
afkast i undervisningen af
handicappede.

2

FC Glesborg

4 borde á kr. 1.600,-

17.400 Bevilling til trærampe og

1 trætrappe á kr. 4.000, -
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Nr.

Ansøger

Projekt
Opkvalificering

kr.

7.000,3

29-05-2018

Ansøgte

Følgegruppens

beløb

bemærkninger
Fremover

søges

der

fra

trænerpuljen i kultur og fritid.

Stadionparken / 3 stk. motionscykler

12.000 Såfremt botilbuddene indgår

Broagervej

samarbejde med en forening i
Auning eller Allingåbro, vil
det være et godt initiativ.
Aktiviteten skal ikke foregå i
botilbuddene.

4

Allingåbro

Dørudvidelser

Idrætsforening

installering

samt
af

handicaptrappe

20.000 Følgegruppen

ønsker

understøtte

at

projektet.

Fremover

skal

tilgængelighedspuljen
ansøges.
5

Åstrup

Fysisk Aktiv for sjov

52.500 Følgegruppen finder projektet

Idrætsforening

godt.

De

28.000

annoncering
debatteret

er
-

kr.

til

blevet
kan

der

annonceres på anden måde?
6

Vivild

Håndboldstævne

Håndbold Starz

børn

og

unge

for

20.000 Følgegruppen finder, at det er

med

et godt projekt og foreslår, at

handicap.

der gives til medaljer og
pokaler og peger samtidig på

Forplejning kr. 10.000,-

en egenbetaling.

Medaljer og pokaler kr.
2.500,Underholdning

kr.

7.500,7

Torsdags-

Etablering

af

10.000 Såfremt botilbuddene indgår

bostøtten

petanquebane kr. 3.000,-

samarbejde med en forening i

Indkøb af udendørsspil

Auning eller Allingåbro, vil
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Nr.

Ansøger

Projekt

29-05-2018

Ansøgte

Følgegruppens

beløb

bemærkninger

kr. 7.000,-

det være et godt initiativ.
Aktiviteten skal ikke foregå i
botilbuddene.

8

Auning Idræts- Løbende

aktiviteter

i

160.000 Aktiviteten har været i gang i

og Kulturcenter

1/9-2018

til

en længere periode.

perioden
31/3-2019

dog

stor

Der er

tilslutning

aktiviteten.

til

Følgegruppen

foreslår, at der gives midler til
svømning

og

til

idrætsarrangement

fælles
for

alle

handicappede.
Mad

m.v.

sker

ved

egenbetaling.
9

Djursland for

2

stk.

fuld Damp

handicapskinnecykler

32.000 Forslag om én skinnecykel i
første omgang for at se, om
aktiviteten fungerer.

I alt

333.800

De indkomne ansøgninger er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet er en udmøntning af puljen på årligt 0,2 mio. kr. afsat til sundheds- og
idrætsaktiviteter for borgere med handicap.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til hvilke ansøgninger,
der skal imødekommes, og hvordan midlerne skal fordeles mellem ansøgerne.
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Bilag:
1

Åben Kriterier for anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for 82660/18
handicappede

2

Åben 01 - Ansøgning Bassin Grenaa

82730/18

3

Åben 02 - Ansøgning FC Glesborg

82727/18

4

Åben 03 - Ansøgning Stadionparken Broagervej

82732/18

5

Åben 04 - Ansøgning Allingåbro Idrætsforening

82707/18

6

Åben 05 - Ansøgning Åstrup IF

82735/18

7

Åben 06 - Ansøgning Vivild Håndbold Starz

82716/18

8

Åben 07 - Ansøgning Torsdags-bostøtten

82711/18

9

Åben 08 - Ansøgning Auning Idræts- og Kulturcenter

82720/18

10 Åben 09 - Ansøgning Djursland for fuld damp

82723/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at imødekomme følgende ansøgninger med de nedenfor
angivne beløb:

Ansøger

Projekt

Beløb

Tildelt beløb

kr. 9.900

kr. 9.900

kr. 17.400

kr. 11.000

kr. 12.000

kr. 12.000

kr. 20.000

kr. 20.000

kr. 52.500

kr. 43.600

Uddannelse af instruktører
Bassin Grenaa
4 bord a`kr. 1600 trætrappe kr.
4000 - opkvalifisering kr. 7000

FC Glesborg

3 motionscykler
Stadionparken

/

Broagervej
Allingåbro

Dørudvidelser

samt

Idrætsforening

handicaptrappe

Åstrup

Fysisk Aktiv for sjov

Idrætsforening
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Håndboldstævne for børn og unge
med handicap. Mad og drikke kr.
Vivild

Håndbold 10.000 medaljer og pokaler kr.

Starz'

2.500 underholdning kr. 7.500

kr. 20.000

kr. 2.500

kr. 10.000

kr. 10.000

Etablering af petanquebane kr.
3000 indkøb af udendørs spil kr.
Torsdagsbostøtten

7000
Løbende aktiviteteri perioden 1/92018 til 31/3-2019

Auning

Idræts-og
kr. 160.000 kr. 75.000

kulturcenter
Djursland

for

fuld 2 stk handicapskinnecykler

Damp

kr. 32.000

i alt

kr. 333.800 kr. 200.000
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Opfølgning på dialogmøde med frivilligrådet
00.22.04.P35

18/4809

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholdte den 15. maj 2018 dialogmøde med frivilligrådet. På
dialogmødet fremkom frivilligrådet med to ønsker:
Fast budget til Frivillig Fredag
Frivilligrådet fremsatte på mødet med voksen- og plejeudvalget den 15. maj 2018 ønske om
at der bliver afsat midler til afholdelsen af Frivillig Fredag, idet de frivillige ser Frivillig
Fredag, som en vigtig platform for at udbygge det friville sociale arbejde i Norddjurs
Kommune.
Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag, hvor frivilligheden fejres med
arrangementer i hele landet. I Norddjurs Kommune er dagen siden 2014 blevet fejret med
frivilligmarkeder i Grenaa og Auning. I 2017 deltog i alt 40 foreninger.
Der har hidtil ikke været afsat midler til afholdelse af Frivillig Fredag. Afholdelsen har
tidligere år været afholdt af opsparede midler og vil i 2018 kunne afholdes af opsparede
midler. Omkostningen til afholdelsen af Frivillig fredag i 2017 var på 36.000 kr.
Ønske om et øget budget til Frivilligdagen
Frivilligrådet oplever, at der er flere frivillige sociale foreninger, som ønsker at deltage,
hvilket betyder, at omkostningen til dagen stiger. Frivilligrådet vil gerne, at rådets budget
øges lidt, så der er mulighed for at invitere alle med.
Frivilligdagen er en årlig festdag for alle frivillige sociale foreninger i Norddjurs Kommune,
hvor Årets Frivillig bliver kåret, og der afholdes valg til frivilligrådet. Frivilligdagen ligger
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hvert år i november. Frivilligdagen kostede i 2017 22.000 kr. at afholde og finansieres af
frivilligrådets budget.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter det afholdte dialogmøde
med frivilligrådet den 15. maj 2018.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der fra 2019 afsættes et fast budget til afholdelsen af
frivillig fredag, som finansieres af frivilligpuljen.
Voksen- og plejeudvalget præciserer, at udgifter til frivilligdagen skal afholdes indenfor
frivilligrådets årlige budget.
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Ombygning og istandsættelse af Vivild Borgerhus
82.00.00.A00

18/8702

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Vivild Borgerhus ønsker at foretage en ombygning og istandsættelse af
borgerhuset, så det også i fremtiden vil være et attraktivt mødested for borgere i Vivild og
omegn. Ombygningen og istandsættelsen medfører, at:


Fælleslokalet udvides ved at inddrage en nærliggende stue og et toilet. Ligeledes
anskaffes ekstra borde og stole mv. Efter udvidelsen vurderes det, at fælleslokalet vil
kunne godkendes til at rumme 70 personer (lokalet er pt. godkendt til 50 personer).



Der fjernes en kældernedgang i køkkenet, ligesom køkkenets gulvbelægning,
bordplader, skuffer, skabe mv. udskiftes.



Der udskiftes to radiatorer, gulvbelægning og tapet i et mødelokale. Desuden
anskaffes projektor og lærred.

Ombygningen og istandsættelsen udføres, dels af hyrede håndværkere, og dels af frivillige
over 60 år. Bestyrelsen for Vivild Borgerhus har søgt og fået bevillinger fra Elrofonden,
Nordeafonden og Veluxfonden til at afholde udgifterne til håndværkerydelser.
Økonomiske konsekvenser
Bestyrelsen for Vivild Borgerhus vurderer, at udgiften til håndværkerydelser udgør 0,233
mio. kr. Udgiften finansieres af fondsmidler. Der er således ingen kommunal udgift forbundet
med ombygningen og istandsættelsen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at fælleslokale, køkken og mødelokale i Vivild Borgerhus
ombygges og istandsættes.
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Orientering om indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade på voksenområdet
29.30.08.P20

13/10536

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Hvad er hjerneskadeområdet?
Hjerneskadeområdet i kommunen er bredt og komplekst. Borgere, der erhverver en
hjerneskade, kan have følger heraf, der kan omfatte både kognitive forstyrrelser,
kommunikationsvanskeligheder,

bevægelsesbegrænsninger,

adfærdsforstyrrelser

og

personlighedsforandringer.
Følgerne af en hjerneskade afhænger af hvilke og hvor store områder i hjernen, der er
beskadiget samt af den ramtes alder, personlighed og livserfaringer. Konsekvenserne af en
hjerneskade kan derfor få betydning for alle områder i den skadede borgers liv familiemæssigt, socialt, arbejdsmæssigt og økonomisk.
Hver enkelt hjerneskadesag er unik og kræver derfor, at de involverede fagpersoner
tilrettelægger et individuelt forløb. Forløbene skal i særlige tilfælde sammensættes på tværs af
love, fagligheder og systemer. Det kræver en helhedsorienteret tænkning og indsats, der tager
udgangspunkt i den skadede borgers samlede situation og behov.
Omfang
I Norddjurs Kommune er der årligt mellem 80 og 100 borgere, der erhverver en hjerneskade.
Af dem er der 20-30, hvor der er behov for mange forskellige aktører på banen. I Norddjurs
Kommune er det to neurofaglige koordinatorer, der står for koordineringen i disse sager. De
neurofaglige koordinatorer sikrer, at borgeren på rette tid i rehabiliteringen modtager et
målrettet tilbud, så han/hun kan vende tilbage til så selvhjulpen og værdig en hverdag som
muligt. De har samlet 16 timer pr. uge til denne indsats.
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Tidligere projekter
I perioden 2013-2016 er der gennemført et projekt på hjerneskadeområdet. Projektet førte
blandt andet til oprettelsen af de neurofaglige koordinatorer og en hjerneskadecafé samt
udvikling af kvalitetsstandarden og indsatskataloget for området. Derudover blev det
besluttet, at logopædfunktionen skulle hjemtages for at højne kvaliteten – blandt andet
gennem øget samarbejde mellem logopæd og de øvrige faggrupper.
Serviceniveau
Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade afhænger af skadens omfang og tilrettelægges
ud fra kommunens kvalitetsstandarder (eksempelvis genoptræning, døgnophold, hjælp i
hjemmet, beskæftigelse og sociale indsatser). Desuden er der følgende særlige tilbud til
borgere med erhvervet hjerneskade:


Logopæd med speciale i erhvervet hjerneskade



Særlig specialiseret bostøtte (neurofagligt team)



Hjerneskadecafé

Er hjerneskaden særligt omfattende og kompleks, har kommunen et hjerneskadeteam med
repræsentanter fra sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet og jobcenter, der
sammensætter

særlige

tværgående

forløb.

Hjerneskadeteamet

tager

blandt

andet

udgangspunkt i den tværgående kvalitetsstandard og indsatskatalog for erhvervet hjerneskade.
Kvalitetsstandarden vil blive revideret i løbet af efteråret 2018 og kommer efterfølgende til
behandling i voksen- og plejeudvalget.
Organisering
Udvikling af hjerneskadeområdet er organiseret med en styregruppe bestående af sundhedsog omsorgschefen, socialchefen og relevante ledere og medarbejdere fra social- og sundhedsog omsorgsområdet.
Fremadrettet udvikling af området
I øjeblikket er der fokus på særligt målrettede forløb (eksempelvis gruppeforløb til
erhvervsaktive) og på støtte til pårørende, som har store udfordringer – og hvor der ofte kan
være behov for hjælp fra neuropsykolog til krisebearbejdning og nyorientering i forhold til
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den ændrede livssituation. I dag kan borgerens praktiserende læge henvise borgeren til privat
neuropsykolog. Det kræver egenbetaling og er en stor omkostning for den enkelte. Desuden
giver det kun minimal sparring med det personale, der til daglig omgås borgeren. Det er en
generel anbefaling, at kommunerne har neuropsykologisk bistand som en del af
serviceniveauet, så der i endnu højere grad kan tilrettelægges effektive og målrettede
træningsforløb for borgere med kognitive skader, hvor der ofte er brug for helt specifikke
indsatser, som kræver indgående kendskab til hjernens funktion. Det har Norddjurs Kommune
ikke i dag.
Det forventes, at hjerneskadeområdet fremadrettet bliver præget af svære borgersager, hvor
borgere med svære komplekse problemstillinger udskrives til kommunen med behov for
specialiseret rehabilitering. Det er derfor et område, der fremadrettet fortsat skal have stor
fokus.
Økonomiske konsekvenser
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Orientering om sundhedsberedskabsplanen
29.30.10.P15

13/20418

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan under Plan for Fortsat Drift og beskriver den
sundhedsmæssige håndtering af beredskabsrelaterede hændelser. Sundhedsberedskabsplanen
skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode og
blev senest godkendt i oktober 2017.
Indholdet i sundhedsberedskabsplanen har som omdrejningspunkt, at kommunen vil kunne
udvide og omstille behandlings- og plejekapaciteten udover det daglige niveau i forbindelse
med store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger.
Sundhedsberedskabsplanen beskriver således, hvordan sundhedsberedskabets indsats i
kommunen skal organiseres og koordineres i tilfælde af sådanne hændelser.
Randers,

Favrskov,

Norddjurs

og

Syddjurs

Kommuner

har

valgt

at

samordne

sundhedsberedskabsplanen, så planen dækker alle fire kommuner og sundhedsberedskabet
således tilrettelægges og organiseres på samme måde i kommunerne.
Sundhedsberedskabsplanen og tilhørende bilag er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om sundhedsberedskabsplanen godkendes
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Bilag:
1 Åben Sundhedsberedskabsplan

62154/18

2 Åben Samlede bilag til sundhedsberedskabsplan

62156/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene 2017
29.09.15.K09

18/1155

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport over gennemførte plejeboligtilsyn på sundheds- og
omsorgsområdet i 2017.
Årsrapporten omfatter kommunens 6 plejecentre:


Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro



Plejecenter Møllehjemmet, Auning



Plejecenter Glesborg, Glesborg



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa



Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Grenaa



Plejecenter Digterparken, Grenaa

Tilsynet består af et uanmeldt tilsyn inklusiv beboer- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse
samt et anmeldt dialogmøde med det lokale bruger- pårørenderåd.
Tilsynet vurderer, at plejecentrene individuelt og samlet fungerer tilfredsstillende. Kvaliteten
af de leverede ydelser lever op til kvalitetsstandarderne. Den sundhedsfaglige dokumentation
og refleksion er af høj kvalitet, og patientsikkerhed samt den rehabiliterende tankegang er
solidt integreret.
Beboertilfredsheden er høj, og medarbejderne udtrykker også generelt tilfredshed med deres
arbejdsplads.
Overordnede fokusområder vil være at konsolidere TOBS-værktøjet (Tidlig Opsporing af
Begyndende Sygdom), screeningspraksis samt emnerne berøring/hudsult/seksualitet.
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Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Årsrapporten har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og
pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for gennemførte kommunale plejeboligtilsyn på
sundheds- og omsorgsområdet i 2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017, kommunale plejecentertilsyn

9958/18

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn på 58762/18
plejecentre 2017
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. Årsrapport for kommunale tilsyn på 60196/18
plejecentrene 2017
4 Åben Høringssvar fra burger- og pårørenderåd - Årsrapport for kommunale 83449/18
tilsyn på plejecentrene 2017
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2017
29.09.15.K09

18/1141

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
I forbindelse med fremsendelsen af årsrapporten til møde i voksen- og plejeudvalget den 14.
marts 2018 blev det efter udvalgsmødet konstateret, at der ved en fejl var medsendt et forkert
bilag. Årsrapporten er derfor ikke blevet sendt i høring, som besluttet på mødet den 14. marts
2018. I stedet genfremsættes sagen på ny med tilrettet bilag.
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen
samt på trænings- og akutpladser i 2017.
Årsrapporten omfatter kommunens 6 enheder:


Hjemmesygeplejen Allingåbro



Hjemmesygeplejen Glesborg



Hjemmesygeplejen Grenaa



Døgnafsnit på Digterparken, Grenaa



Døgnafsnit på Træningscenter Auning



Døgnafsnit på Posthaven, Grenaa

Dette er det første sundhedsfaglige tilsyn i disse enheder. Tilsynet vurderer, at de besøgte
enheder fungerer tilfredsstillende, og at de sundhedsfaglige ydelser samt den sundhedsfaglige
dokumentation er præget af høj faglighed og refleksion.
Der er behov for at arbejde med bestemte fælles fokusområder, eksempelvis TOBS (Tidlig
Opsporing af Begyndende Sygdom).
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
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Årsrapporten har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for tilsyn i hjemmeplejen i 2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017, kommunale tilsyn i hjemmeplejen

42336/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i 83222/18
hjemmeplejen 2017
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i 83580/18
hjemmeplejen 2017
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
29.09.15.K07

18/1174

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for patientsikkerhed og utilsigtede hændelser for
2017 på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet, herunder tandplejen og
sundhedsplejen.
Rapporten beskriver Norddjurs Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser og
patientsikkerhed både internt såvel som i samarbejde med andre sektorer i sundhedsvæsenet i
2017.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Årsrapporten for utilsigtede hændelser har været sendt til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for utilsigtede hændelser 2017 godkendes.
Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017 for utilsigtede hændelser

60848/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017

83214/18

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 83573/18
2017
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Magtanvendelse 1. kvartal 2018
27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om
magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet.
Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan
imidlertid opstå enkelte situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå
omsorgssvigt.
Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om
magtanvendelse. Men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder
reglerne om magtanvendelse.
Når der er opstået situationer med magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at
indberette hændelsen til visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet eller
socialområdets myndighedsafdeling. De indberettede magtanvendelser indgår efterfølgende
som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn.
En oversigt over indberettede magtanvendelser i 1. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelse i 1. kvartal 2018 på
sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Oversigt over magtanvendelse 1. kvartal 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
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 tilsynsrapporter efter aflagte tilsynsbesøg hos:


Bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg



Område Ørum, Nyvang.

Tilsynsrapporterne med tilhørende opfølgningsplaner har været sendt til høring i
handicaprådet og ældrerådet samt i bruger- og pårørenderådet i de berørte botilbud.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg

36648/18

2 Åben Opfølgningsplan - Bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg

36651/18

3 Åben Tilsynsrapport - Område Ørum, Nyvang

37372/18

4 Åben Opfølgningsplan - Område Ørum, Nyvang

37374/18

5 Åben Påtænkt afgørelse om ændring af godkendelse - Område Ørum, Nyvang

37863/18

6 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt

58743/18

7 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt

60194/18

8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd - Tilsynsrapporter fra 83636/18
Socialtilsyn Midt
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt med den bemærkning, at Voksen- og plejeudvalget har fokus på, at den udarbejde
opfølgningsplan for bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg bliver fulgt.
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Statistik 1. 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 1. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 1. kvartal 2018 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Statistik 1. kvartal 2018 - socialområdet

79010/18

2 Åben Statistik 1. kvartal 2018 - sundheds- og omsorgsområdet

81349/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
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 fem nye ankeafgørelse, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 9-13). To af sagerne er blevet
hjemvist, mens tre er blevet stadfæstet.
Der er modtaget tre nye ankeafgørelser, hvor myndigheds- og visitationsenheden på
socialområdet har truffet afgørelse (Sag nr. 4-6). Én af sagerne er blevet ændret, mens de to
andre 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

87607/18

2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet

87606/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
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 plejeudvalget - arbejdsplan 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
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:


Møde med dialoggruppe vedr. frivillighed.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-05-2018
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

3.

4.

Hovedtemaer til pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelsen af pårørendepolitik (13614/18)

2.

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

Placering af domsanbragte i Ørum Bo- og Aktivitetscenter
1.

Opsamling på høringer ang. placering af §108 borgere (83529/18)

2.

Høringssvar - pårørende fra infomøde (83527/18)

3.

Høringssvar - Nøddebo-borgere og pårørende (87235/18)

4.

Høringssvar - personale (83525/18)

Behandling af projektforslag til Poul Due Jensens Fond
1.

5.

6.

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
1.

Kvalitetsstandard for demens (87266/18)

2.

Indsatskatalog for demens (87267/18)

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance
1.

8.

Idebeskrivelse Martibus (69685/18)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (87254/18)

Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
1.

Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/

særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb (87244/18)
2.
9.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (87251/18)

Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse
1.

Kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse (60812/18)

2.

Indsatskatalog for sundhedsfremme og forebyggelse (60818/18)

3.

Høringssvar

fra

ældrerådet

-

Kvalitetsstandard
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sundhedsfremme og forebyggelse (83231/18)
4.

Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard og indsatskatalog for
sundhedsfremme og forebyggelse (83588/18)

10.

Fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022
1.

11.

14.

15.

Notat vedr. fagudvalgenes arbejde med budget 2019-2022 (78860/18)

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo april 2018
1.

Bilag til budgetopfølgningen VPU ultimo April 2018 (87610/18)

2.

Anlægsoversigt - April (70675/18)

Evaluering af sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede i 2017
1.

01 - Afrapportering Åstrup IF (82655/18)

2.

02 - Afrapportering Ørsted Rideklub (82643/18)

3.

03 - Afrapportering Auning Kultur- og Idrætscenter (82648/18)

4.

04 - Afrapportering Gigtforeningen (82654/18)

5.

05 - Afrapportering Grenå Badminton (82645/18)

Sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede 2018
1.

Kriterier for anvendelse af midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for
handicappede (82660/18)

2.

01 - Ansøgning Bassin Grenaa (82730/18)

3.

02 - Ansøgning FC Glesborg (82727/18)

4.

03 - Ansøgning Stadionparken Broagervej (82732/18)

5.

04 - Ansøgning Allingåbro Idrætsforening (82707/18)

6.

05 - Ansøgning Åstrup IF (82735/18)

7.

06 - Ansøgning Vivild Håndbold Starz (82716/18)

8.

07 - Ansøgning Torsdags-bostøtten (82711/18)

9.

08 - Ansøgning Auning Idræts- og Kulturcenter (82720/18)

10. 09 - Ansøgning Djursland for fuld damp (82723/18)
19.

Orientering om sundhedsberedskabsplanen
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20.

1.

Sundhedsberedskabsplan (62154/18)

2.

Samlede bilag til sundhedsberedskabsplan (62156/18)
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Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene 2017
1.

Årsrapport 2017, kommunale plejecentertilsyn (9958/18)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre
2017 (58762/18)

3.

Høringssvar fra ældrerådet vedr. Årsrapport for kommunale tilsyn på
plejecentrene 2017 (60196/18)

4.

Høringssvar fra burger- og pårørenderåd - Årsrapport for kommunale tilsyn på
plejecentrene 2017 (83449/18)

21.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2017
1.

Årsrapport 2017, kommunale tilsyn i hjemmeplejen (42336/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen
2017 (83222/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen
2017 (83580/18)

22.

Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
1.

Årsrapport 2017 for utilsigtede hændelser (60848/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
(83214/18)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2017
(83573/18)

23.

Magtanvendelse 1. kvartal 2018
1.

24.

Oversigt over magtanvendelse 1. kvartal 2018 (74504/18)

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
1.

Tilsynsrapport - Bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg (36648/18)

2.

Opfølgningsplan - Bofællesskaberne Dolmer Have og Glesborg (36651/18)

68

Voksen- og plejeudvalget

29-05-2018

3.

Tilsynsrapport - Område Ørum, Nyvang (37372/18)

4.

Opfølgningsplan - Område Ørum, Nyvang (37374/18)

5.

Påtænkt afgørelse om ændring af godkendelse - Område Ørum, Nyvang
(37863/18)

6.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt (58743/18)

7.

Høringssvar fra ældrerådet vedr. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
(60194/18)

8.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd - Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt
(83636/18)

25.

26.

27.

Statistik 1. kvartal 2018
1.

Statistik 1. kvartal 2018 - socialområdet (79010/18)

2.

Statistik 1. kvartal 2018 - sundheds- og omsorgsområdet (81349/18)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet (87607/18)

2.

Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet (87606/18)

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan 2018
1.

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2018 (87609/18)
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Underskriftsside

Lars Møller (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Michael Vejlstrup (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)
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