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Dialogmøde med frivilligrådet kl. 15.00-15.45
00.22.04.P35

19/3957

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med frivilligrådet kl. 15.00-15.45 hos
Sundhed og Omsorg i Voldby.
Fra frivilligrådet deltager Henning Hansen, Kristian Stougaard Poulsen, Jimi Haumann og
Kai Hansen.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Frivillig Fredag



Frivilligkonsulentstillingen



Frivilligpuljens størrelse



Motion på recept



Eventuelt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Frivilligrådet fortalte, at rådet ikke ønsker, at Frivillig Fredag skal finansieres af de
begræsnede midler i frivilligpuljen. Derfor har rådet indstillet, at hele puljen udmøntes til
ansøgninger. Frivilligrådet forsøger i stedet at afholde Frivillig Fredag uden finansiering,
såfremt at det er muligt for rådet.
Frivilligrådet ønsker, at der igen kommer en frivilligkonsulent, da konsulenten understøtter
det frivillige sociale arbejde.
Frivilligrådet spurgte ind til grundlaget for reduktionen i frivilligpuljen og fremsatte ønske om
at få afsat et større beløb til frivilligpuljen. Frivilligrådet udtrykker bekymring for, hvorvidt

1

Voksen- og plejeudvalget

02-04-2019

aktivitetsniveauet på det frivillige sociale område i kommunen kan fastholdes, såfremt at det
nuværende beløb fastholdes.
Frivilligrådet spurgte ind til ”Motion på recept” og der blev informeret om projektet, som
endnu er i opstartsfasen. Der er tale om et projekt, der er forankret i Randersklyngen og som
der skal søges om EU-støtte til. Frivilligrådet tilkendegav, at de gerne vil inddrages i
projektet.

2

Voksen- og plejeudvalget

2.

02-04-2019

Besøg hos administrationen i Voldby
00.22.00.G01

19/339

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg hos sundheds- og omsorgsområdets administration i
Voldby hvor sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang vil vise rundt og orientere om stedet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang viste rundt i sundheds- og omsorgsområdets
administration i Voldby.
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Forslag til kvalitetsstandard for boliger
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

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


Målgruppe: Under målgruppen er det tilføjet, at der er tale om borgere, ’hvis behov
ikke længere kan tilgodeses i nuværende bolig’.



Kriterier om omfang: Oplysninger om varighed og visitationskriterier for midlertidig
ophold er flyttet til indsatskataloget.



Levering: Oplysninger om egenbetaling for midlertidigt ophold på sundheds- og
omsorgsområdet er opdateret, så det af kvalitetsstandarden fremgår, at der ikke er
egenbetaling for ophold på akutpladser i kommunen.



Aktiviteter: Oplysninger om visitationskrav- og proces er flyttet til indsatskataloget.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Plejeboliger: Oplysninger om mulighed for prøveophold, hvis borgeren er berettiget til
en plejebolig er indskrevet i indsatsbeskrivelsen frem for at være en selvstændig
indsatsbeskrivelse. Oplysninger om lejekontrakt og indboforsikring er tilføjet.



Demensboliger: Afsnittet borgerens opgaver er tilføjet under indsatsen. Oplysninger
om lejekontrakt, indboforsikring og husleje er tilføjet.



Plejeboliger til borgere med senhjerneskade eller fysisk handicap: Indsatsen har skiftet
navn fra ’Plejeboliger til yngre borgere’ til ’Plejeboliger til borgere med
senhjerneskade eller fysisk handicap. Dette skyldes, ordet ”yngre” signalerer et
ungdomstilbud, hvor der i realiteten er tale om et tilbud til voksne.
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Midlertidig boliger – Akut-/aflastnings-/terminalpladser: Information om
terminalpladser er tilføjet indsatsbeskrivelsen. Målgruppe, kvalitetskrav og aktiviteter
i visitationen er blevet opdelt i hhv. akutplads, aflastningsplads og terminalplads.
Oplysninger om varighed på ophold er tilføjet indsatsbeskrivelsen.



Midlertidige boliger – Rehabiliterings- og træningspladser: Information om
rehabiliterings-plads er tilføjet. Målgruppe, kvalitetskrav og aktiviteter i visitationen er
blevet opdelt i henholdsvis rehabiliteringsplads og træningsplads.



Ældreboliger: Følgende er tilføjet under afsnittet om aktiviteter i visitationen:
’Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en
ældrebolig’. Oplysninger om lejekontrakt, indboforsikring og husleje er tilføjet.
Ældreboliger, der ikke kræver visitation er flyttet til særskilt indsatsbeskrivelse, f.eks.
boligerne i Rimsø.



Tryghedsboliger: Indsatsen er fjernet, da Norddjurs Kommune ikke længere har
tryghedsboliger på Grønnegården. Boligerne er omdannet/ved at blive omdannet til
plejeboliger under Plejecenter Violskrænten og Grønnegården.



Midlertidig botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne, herunder
sindslidelse og udviklingshæmmede: ’Udredning af borgerens fremtidige behov for
støtte og hjælp’ er tilføjet under formål.



Øvrige boliger – Sårbare og/eller ensomme ældre (Rimsø): Ny indsats i
indsatskataloget for ældre borgere, der er sårbare og/eller ensomme. Der visiteres ikke
til boligerne, som tildeles efter anciennitet på venteliste.



Øvrige boliger - Husvilde: Ny indsats i indsatskataloget vedrørende borgere, der akut
har mistet deres bolig, og som ikke har mulighed for eller midler til selv at anskaffe en
anden bolig.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslaget til revideret
kvalitetsstandard og indsatskatalog for boliger skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
boliger godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for boliger

34804/19

2 Åben Indsatskatalog for boliger

34805/19

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for boliger

44880/19

4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for boliger

50162/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt med den bemærkning, at for ældreboligerne i Rimsø skal der være
overensstemmelse mellem kvalitetsstandarden og beslutningen fra voksen- og plejeudvalgets
møde den 28. februar 2018.
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Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Kriterier og omfang: Tilføjelse af hvilke områder, der lægges vægt på i vurderingen af
borgerens behov for hjælp/støtte. Oplysninger om udarbejdelse af plan for indsatser er
flyttet til afsnittet afgørelse.



Formål: ’Da målet er, at støtte borgeren i at være så selvstændig i de daglige
aktiviteter som muligt, forventes det, at borgeren deltager aktivt’, er tilføjet under
formålet.



Aktiviteter: Information vedrørende tilknytning af neurofaglig koordinator ved
komplekse forløb er flyttet fra indsatskataloget til afsnittet om aktiviteter i
kvalitetsstandarden.



Opfølgning: Følgende er tilføjet: ’I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål og
en tidsramme for forløbet. Der følges løbende op på den støtte og hjælp, som borgeren
modtager, for at sikre, at denne svarer til borgerens behov, og at borgeren er tilfreds
med indsatsen’. Følgende er fjernet: ’Er der ved udskrivelse fra sygehus ikke igangsat
kommunale indsatser, bliver borgeren kontaktet 3 måneder efter udskrivelse med
henblik på vurdering af borgerens aktuelle situation og eventuelt ændret behov for
igangsættelse af tilbud’.



Lovgrundlag: Lov om Specialundervisning for Voksne er tilføjet.



Kontaktinformationer: Kontaktinformationer til Myndigheds- og Visitationsenheden
er tilføjet. Kontaktinformationer på sundheds- og omsorgsområdet er ændret fra
udskrivningskoordinator til sundheds- og omsorgsområdets én indgang.
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De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Det nuværende indsatskatalog for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
indeholder kun indsatsen særligt komplekse forløb. Information vedrørende
tilknytning af neurofaglig koordinator ved komplekse forløb er flyttet til
kvalitetsstandarden, hvorfor det ikke længere er relevant med et indsatskatalog.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslaget til revideret
kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade skal sendes til høring i
ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

34807/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til 44878/19
borgere med erhvervet hjerneskade
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til 50164/19
borgere med erhvervet hjerneskade
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt med den tilføjelse, at der under målgruppe tilføjes neurologiske lidelser.
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Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

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


Målgruppen: Under målgruppen er følgende sætning blevet tilføjet: ’Borgere, der af
sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud, er ikke
omfattet af ydelsen’.



Formål: Under formålet er følgende sætning blevet tilføjet: ’Hvis borgerens mulighed
for samarbejde eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet
at lindre smerte’.



Leverandør: Oversigt over kommunale og private leverandører af omsorgstandpleje er
blevet tilføjet under afsnittet.



Aktiviteter: Udfærdigelse af mundplejeplan er tilføjet listen af aktiviteter.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at forslag til
kvalitetsstandard for omsorgstandpleje skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller,

at

forslaget

omsorgstandpleje godkendes.
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Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

34810/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for 44876/19
omsorgstandpleje
3 Åben Høringssvar

fra

ældrerådet

-

Forslag

til

omsorgstandpleje
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard for demens
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
og indsatskataloget for demens. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveau, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
Forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens er vedlagt som bilag. Ændringerne i
kvalitetsstandarden og indsatskataloget er markeret med rød.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for demens er:
 Der er ingen væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden.
De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog demens er:
 Afløsning/aflastning: Indsatskataloget afspejler, at serviceniveauet er opgraderet til
igen af kunne udløse op til 4 timer afløsning i hjemmet om ugen.
 Dagtilbud: Målgruppen er ændret fra ’borgere, der aktivt kan indgå i fysiske gøremål
og sociale relationer’ til ’borgere, der aktivt kan indgå i vedligeholdelsestræning:
kognitivt, fysisk eller socialt. Det vejledende tidsforbrug er ændret fra som
udgangspunkt op til 2 dage om ugen til ’som udgangspunkt 1 dag om ugen, ved
særlige behov dog maks 2 dage om ugen. Dagtilbuddet Oasen er tilføjet under
tilbuddenes placering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til kvalitetsstandard og indsatskatalog for demens
godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for demens

51467/19

2 Åben Indsatskatalog for demens

51468/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
Kvalitetsstandarden sendes til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for hjælpemidler. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget 2019-2022
forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden udelukkendes
sendes til politisk godkendelse.
Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler er vedlagt som bilag. Ændringerne i
kvalitetsstandarden er markeret med rødt.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for hjælpemidler er:


Afgørelse: Under afsnittet er det tilføjet, at ved henvendelse i kvikservice vil borgeren
ofte have mulighed for at få udleveret hjælpemidlet samme dag, såfremt borgeren er
berettiget til ydelsen.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard for hjælpemidler
godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for hjælpemidler

51470/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Forslag til indsatskataloger for åbne aktiviteter og cafétilbud
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser og tilbagekøb for budget 2019 – 2022 for
åbne aktiviteter og café tilbud. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor indsatskatalogerne
udelukkende sendes til
politisk godkendelse.
Åbne aktiviteter og åbne cafétilbud er kan-ydelser efter Servicelovens § 79.
”§ 79 Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for
hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene”
I Norddjurs Kommune er målgruppen for de åbne aktiviteter og cafétilbud folkepensionister,
førtidspensionister og efterlønsmodtagere.
Den 27. november 2018 besluttede voksen- og plejeudvalget at tilbagekøbe en del af de
oprindeligt planlagte besparelser, således at besparelsen på de to områder er:
Besparelse besluttet 27. november 2018
År

2019

2020 og overslagsår

Åbne aktiviteter

200.000

200.000

Åbne cafétilbud

350.000

1.400.000
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Budgetterne for de to åbne tilbud er således:
Budget
År

2019

2020 og overslagsår

Åbne aktiviteter

700.000

700.000

Åbne cafétilbud

3.047.0000

1.997.000

Sundheds- og omsorgsområdet har analyseret mulighederne for at udmønte besparelserne med
fokus på, at flest mulige borgere fortsat kan benytte henholdsvis åbne aktivitetstilbud og åbne
cafétilbud. Samtidigt er det tilstræbt at sikre, at disse tilbud har en kvalitet, der reelt kan gøre
en forskel for de borgere, der benytter sig af tilbuddene.
Forslag til fremtidigt tilbud om åbne aktiviteter
Åbne aktiviteter tilbydes 3 steder i kommunen – på hverdage. Det drejer sig om:


Træningscenter Auning,



Træningscenter Posthaven og på



Plejecenter Violskrænten/Grønnegården.

Understøttelse af de frivilliges engagement på Træningscenter Posthaven indgår således
fortsat i udmøntningen.
Som tidligere, kan der fortsat forekomme brugerbetaling til fx busture, materialer og
fællesspisning.
Der vil den 24. december være åbent ét af de tre steder.
Forslag til fremtidigt tilbud om åbne cafétilbud
De åbne cafétilbud tilbydes de samme steder som hidtil – på hverdage. Det drejer sig om:


Træningscenter Posthaven



Træningscenter Auning



Plejecenter Farsøhthus



Plejecenter Digterparken



Plejecenter Violskrænten/Grønnegården



Plejecenter Fuglsanggården.
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Tilbuddet består af muligheden for at købe et hovedmåltid svarende til stedets menuplan.


På de to træningscentre kan der købes mad uden forudgående bestilling, samt når
frivillige arrangerer ”Fællesspisning” om søndagen.



På de 4 plejecentrene er det muligt at købe mad, når denne er bestilt én hverdag før.

Økonomiske konsekvenser
Besparelsen er udmøntet.
Indstilling
Velfærdsdirektøren

indstiller

at

”Indsatsbeskrivelse

for

åbne

aktiviteter”

og

”Indsatsbeskrivelse for åbne cafétilbud” godkendes
Bilag:
1 Åben Indsatskatalog for åbne aktiviteter

51473/19

2 Åben Indsatskatalog for åbne caféer

51474/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
Indsatsbeskrivelserne sendes til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

02-04-2019

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 reviderede 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 som udgangspunkt er
tale om borgere, som er tilkendt social pension.



Under ’kriterier og omfang’ er det tilføjet, at tilbuddet forudsætter borgers aktive
deltagelse. Yderligere er der tilføjet et afsnit om lukkedage i forbindelse med ferie,
pædagogiske dage o. lign.



Under indsatsens ’formål’ er det tilføjet, at et formål med den beskyttede
beskæftigelse er at sikre relevant brobygning til andre beskæftigelsestilbud, herunder
KLAP-job og praktik.



Under ’levering’ er det omformuleret således, at indsatsen løftes i samarbejde mellem
borger, socialområdets beskæftigelsestilbud og evt. øvrige relevante aktører. Tidligere
var det anført, at ”indsatsen leveres af socialområdet”.



Beskrivelsen af kvalitetskrav er ændret således, at borger tilbydes beskyttet
beskæftigelse/ særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb snarest efter, at afgørelsen er
truffet – og ikke senest en uge efter, som tidligere formulering lød.
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Lovteksten for § 103 er tilføjet under ’lovgrundlag’.



Der er derudover rykket rundt på afsnit og foretaget ændringer i formuleringer og
sprogbrug, som ikke har indholdsmæssig betydning.

Ændringerne i kvalitetsstandarden er markeret med rødt.
Vedrørende kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud er de væsentligste ændringer
i forhold til nuværende kvalitetsstandard:


I beskrivelsen af målgruppen er det blevet specificeret, at der er tale om et visiteret
tilbud, som typisk er rettet mod borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Derfor vil borgere med særlige sociale problemer som udgangspunkt skulle benytte
sig af andre åbne tilbud i kommunen (jf. vejledningen for aktivitets- og
samværstilbud).



Beskrivelsen af indsatsens ’formål’ er omformuleret, så det nu fremgår, at formålet
med aktivitets- og samværstilbuddet er at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen og
give mulighed for deltagelse i socialt samvær og aktiviteter med andre. Denne
formulering følger af vejledningen for aktivitets- og samværstilbud.



Under ’levering’ er der omformuleret således, at indsatsen løftes af socialområdets
aktivitets- og samværstilbud - evt. i samarbejde med andre relevante aktører, herunder
frivillige foreninger. Det er i samme rubrik tilføjet, at udgifter til forplejning og
personlige fornødenheder i forbindelse med aktivitetstilbuddet afholdes af borger selv.



Beskrivelsen af kvalitetskrav er ændret således, at borgerne tilbydes aktivitets- og
samværstilbud snarest efter, at afgørelsen er truffet – og ikke senest en uge efter, som
tidligere formulering lød.



Lovteksten for § 104 er tilføjet under ’lovgrundlag’.



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.

Ændringerne i kvalitetsstandarden er markeret med rødt.
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Forslag til kvalitetsstandarder skal sendes til høring i handicaprådet. Høringsfristen fastsættes
til den 29. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens § 103 og aktivitetsog samværstilbud efter servicelovens § 104 sendes til høring i handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
2 Åben Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

51479/19
tilrettelagt 51481/19

beskæftigelsesforløb
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
Karoline Bergkvist Søgaard foreslår, at der tilføjes ”anden relevant faguddannelse” i
kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud.
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Forbedring af brandsikkerheden
27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang
MTU/ VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På baggrund af branden på Plejecenter Farsøhthus blev det besluttet at gennemgå alle
Norddjurs Kommunes ejendomme i forhold til brandsikkerhed. Norddjurs Kommunes
plejeboliger, ældreboliger og botilbud er nu gennemgået, og der er udarbejdet et overblik over
anbefalinger til forbedring af brandsikkerheden de enkelte steder samt et overslag over, hvad
det vil koste at gennemføre forbedringerne.
Senest har kommunalbestyrelsen på et møde den 19. marts 2019 behandlet et
orienteringspunkt om arbejdet med at forbedre brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes
plejecentre, ældreboliger og botilbud.
I forhold til orienteringspunktet skal det bemærkes, at der for flere adresser er foretaget en
revurdering af, hvordan udgifterne forbundet med at forbedre brandsikkerheden fordeles
mellem beboere og Norddjurs Kommune. De byggetekniske anbefalinger til hvilke
forbedringsarbejder, der bør udføres, er ikke ændret. Den reviderede vurdering er vedlagt som
bilag.
Oversigten viser, at der på en lang række steder kun skal udbedres en række mindre mangler,
mens der i fem boligafdelinger skal laves omfattende forbedringer af brandsikkerheden. De
steder, hvor der skal laves mindre udbedringer af brandsikkerheden, kan anlægsarbejderne
afholdes af de henlagte midler og det løbende driftsbudget.
I de fem boligafdelinger, hvor der skal laves omfattende forbedringer af brandsikkerheden,
skal der optages lån til at finansiere udgiften til forbedringerne. Denne skal finansieres via en
stigning i huslejen.
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Som følge af den kommende stigning i huslejen er der i de fem afdelinger afholdt
ekstraordinære afdelingsmøder.
På alle afdelingsmøder er det besluttet, at de foreslåede forbedringsarbejder skal gennemføres,
ligesom den forventede huslejestigning som følge heraf er godkendt. På det ekstraordinære
afdelingsmøde på Banesvinget 18 i Auning har der været fremlagt to forslag til, hvordan en
trappe i et fælles opholdsrum brandsektioneres. På afdelingsmødet er det besluttet, at trappen
skal brandsektioneres ved at opsætte gipsvægge.
Følgebreve til mødeindkaldelser og referater af de afholdte ekstraordinære afdelingsmøder er
vedlagt som bilag. Ligeledes er et høringssvar fra handicaprådet og fra afdelingsbestyrelsen
på Banesvinget 18 og 20 i Auning vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene blev det besluttet at
afsætte 2,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til brandsikkerhed i
kommunale ejendomme.
Som det fremgår af oversigten over de anbefalede forbedringer af brandsikkerheden, der er
vedlagt som bilag, så vil de anbefalede forbedringer af brandsikkerheden medføre en anslået
kommunal anlægsudgift på 2,145 mio. kr. og en anslået udgift på 5,540 mio. kr. (inkl. moms),
som skal finansieres af beboerne. Finansieringen af beboernes andel sker via henlæggelser og/
eller via lånoptagelse.
Nedenstående tabel viser de boligafdelinger, hvor det er nødvendigt at optage lån for at
finansiere udgiften. Tabellen viser desuden låntype, lånets størrelse og løbetid samt den
forventede gennemsnitlige huslejestigning som følge af lånoptagelsen. Det skal bemærkes, at
den foreslåede låntype og lånstørrelse samt lånets løbetid er godkendt på de ekstraordinære
afdelingsmøder.
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Forventet gennemsnitlig
Boligafdeling

Låntype og beløb

Løbetid

huslejestigning

pr.

måned (ekskl. boligstøtte)
Banesvinget 18, Auning

Fastforrentet

30 år

213 kr.

30 år

158 kr.

20 år

56 kr.

30 år

172 kr.

20 år

41 kr.

annuitetslån på 0,759
mio. kr.
Banesvinget 20, Auning

Fastforrentet
annuitetslån på 0,469
mio. kr.

Dystrupvej 6A-H, Ørum
Stenvadvej

3,

1.

Fastforrentet

sal, annuitetslån på 0,294
mio. kr.

Ørum
Grønnevang 1-15, Rimsø
Plejecenter

Farsøhthus, Fastforrentet

Allingåbro

annuitetslån på 2,709
mio. kr.

Skovvang, Ørsted

Fastforrentet
annuitetslån på 0,125
mio. kr.

Det skal bemærkes, at de forventede lånoptagelser på i alt 4,356 mio. kr. ikke belaster
Norddjurs Kommunes låneramme.
Det skal endvidere bemærkes, at for langt de fleste beboere vil en huslejestigning medføre en
stigning i boligstøtten. Hvor stor en andel af huslejestigningen, der finansieres af en
tilsvarende stigning i boligstøtte, vil afhænge af bl.a. beboerens økonomiske forhold og
pensionsform.
Forvaltningen har via hjemmesiden www.borger.dk foretaget en række beregninger af hvor
meget, beboere vil modtage i boligstøtte som følge af de forventede huslejestigninger.
Beregningerne giver en indikation af stigningen i boligstøtten som følge af huslejestigningen.
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Beregningerne viser, at beboere uden anden indkomst end den tilkendte pension, vil få
størstedelen af huslejestigningen finansieret af en tilsvarende stigning i boligstøtten. Der er
vedlagt et notat som viser seks eksempler på hvilken betydning, en huslejestigning vil få for
beboernes disponible indkomst.
Jævnfør

Norddjurs

Kommunes

retningslinjer

for

bygge-

og

anlægsopgaver

skal

kommunalbestyrelsen beslutte tilbudsform, herunder tildelingskriterier samt tildeling af
opgaver, når der foretages indkøb for over 3 mio. kr.
Med henblik på at gennemføre forbedringerne af brandsikkerheden hurtigst muligt, foreslås
det, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte tilbudsform, herunder tildelingskriterier samt
tildeling af opgaver – dog således, at tildelingen af opgaver kun sker under forudsætning af, at
arbejderne – efter tilbudsindhentningen – fortsat vurderes at kunne gennemføres inden for den
samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne.
Såfremt tilbudsindhentningen viser, at arbejderne ikke kan gennemføres inden for den
samlede anlægsramme for alle forbedringsarbejderne, fremlægges en ny sag til politisk
behandling.
Endelig skal det bemærkes, at der inden for den samlede ramme vil kunne forekomme mindre
forskydninger mellem de enkelte projekter, og dermed også mindre forskydninger i størrelsen
på de lån, der skal optages.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. de foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden på plejecentre og i
kommunalt ejede ældreboliger og botilbud gennemføres.
2. forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og tildelingskriterier for
håndværkerydelserne.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele håndværkerydelserne under de forudsætninger,
som er nævnt i sagsfremstillingen.
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4. der gives frigives anlægsbevilling på 2,145 mio. kr., som finansieres af det på
investeringsoversigten for 2019 afsatte rådighedsbeløb.
5. der optages lån på i størrelsesordenen 0,759 mio. kr. hos Kommunekredit til
finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre
brandsikkerheden på Banesvinget 18 i Auning.
6. der optages lån på i størrelsesordenen 0,469 mio. kr. hos Kommunekredit til
finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre
brandsikkerheden på Banesvinget 20 i Auning.
7. der optages lån på i størrelsesordenen 0,294 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis
finansiering af udgiften forbundet med at forbedre brandsikkerheden på Stenvadvej 3,
1. sal, Dystrupvej 6A-H og Grønnevang 1-15.
8. der optages lån på i størrelsesordenen 2,709 mio. kr. hos Kommunekredit til
finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre
brandsikkerheden på Plejecenter Farsøhthus.
9. der optages lån på i størrelsesordenen 0,125 mio. kr. hos Kommunekredit til delvis
finansiering af beboernes andel af udgiften forbundet med at forbedre
brandsikkerheden på Sygehusvej 29 i Ørsted (Skovvang).
Bilag:
1 Åben Oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed
2 Åben Følgebrev

til

mødeindkaldelse

og

47253/19

referat

af

ekstraordinært 46791/19

referat

af

ekstraordinært 46793/19

afdelingsmøde. Plejecenter Farsøhthus
3 Åben Følgebrev

til

mødeindkaldelse

og

afdelingsmøde. Dystrupvej 6A-H, Grønnevang 1-15 og Stenvadvej 3, 1.
sal
4 Åben Følgebrev

til

mødeindkaldelse

og

referat

af

ekstraordinært 49094/19

referat

af

ekstraordinært 49098/19

referat

af

ekstraordinært 46792/19

afdelingsmøde. Banesvinget 18 i Auning.
5 Åben Følgebrev

til

mødeindkaldelse

og

afdelingsmøde. Banesvinget 20 i Auning.
6 Åben Følgebrev

til

mødeindkaldelse

og

afdelingsmøde. Sygehusvej 29 (Skovvang)
7 Åben Høringssvar fra handicaprådet vedr. forbedringer af brandsikkerheden
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8 Åben Høringssvar fra afdelingsbestyrelsen på Banesvinget 18 og 20 i Auning 46989/19
vedr. forbedring af brandsikkerhed
9 Åben Notat. Eksempler på huslejestigning ifm. forbedring af brandsikkerhed 46795/19
efter boligstøtte er indregnet
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Tiltrådt.
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Tiltag til forbedring af brandsikkerheden
00.01.00.K08

19/6378

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Afledt af erfaringerne efter branden på Farsøhthus den 3. august 2018, har sundheds- og
omsorgsområdet iværksat flere tiltag, som skal medvirke til forbedring af brandsikkerheden.
Det drejer sig, dels om forebyggende tiltag, og dels om tiltag som skal forenkle arbejdet i
selve krisesituationen, hvis en ny brand skulle opstå. Flere tiltag involverer socialområdet og
alle tiltag vil blive erfaringsudvekslet internt samt i Randers klyngen (Favrskov, Randers,
Syddjurs og Norddjurs Kommuner).
Konkrete tiltag:
Emne

Konkret tiltag

Bemærkninger

Forebyggelse

Pjece om brandsikkerhed på Anvendes hovedsagelig i forbindelse med
plejecentre

indflytning på plejecentre.

Pjece om brandsikkerhed i Anvendes
private hjem

som

dialogredskab,

hvor

medarbejderne spotter brandrisiko.
Overvejelse om udlevering ved 1. kontakt
med visitationsafdelingen.

Rygestoptilbud

Mere offensiv tilgang i forhold til tilbud om at
benytte

Norddjurs

Kommunes

rygestop

tilbud.
Handleplan

i

håndtering

af

hvor

forhold

borgerne

til Tidligere blev handleplanen beskrevet ind i

situationer, døgnrytmeplanen.
selv

Nuværende

fokus

på

har dokumentation har medført et behov for

problemer med at håndtere tydeligere at kunne dokumentere indsatserne.
rygning sikkert
Rygehjælpemidler

Der er udarbejdet en oversigt over mulige
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rygehjælpemidler.
Sænkelse af brandbelastning

Alle bygninger gennemgås løbende kritisk
mhp

at

fjerne

møbler,

indføre

brandhæmmende materialer samt generelt
oprydning.
Kritisk

gennemgang

lovgivning,

af Der pågår en systematisk gennemgang af

vejledninger, materialet holdt op mod den viden vi allerede

instrukser mv

har. På baggrund af dette sker der løbende
tilpasning af arbejdsgange og tiltag.

Tydelighed på placering af For at sikre at alle er bekendte med egne
opgaver og ansvar

ansvarsområder og minimere risikoen for, at
områder falder ”ned mellem to stole”, pågår
et arbejde med at beskrive placering af
konkrete opgaver og placering af ansvar.

Undersøgelse af mulighed Kommunalbestyrelsen
for at forbyde rygning

kan

beslutte,

at

afdelinger eller hele centre skal være røgfrie
(ved ny indflytning).
Den lokale boligafdeling kan beslutte om
afdelinger eller hele centre skal være røgfrie
(ved ny indflytning).
Der er ikke tydelig lovgivning i forhold til at
forbyde rygning for enkeltpersoner, som ikke
vurderes at kunne ryge sikkert.

Uddannelse
personale

af Lederuddannelse

i Undervisning finder sted, dels via interne

krisestyring

undervisning, og dels via undervisning af
leder fra Beredskab & Sikkerhed.
Nye øvelser under forberedelse.

Systematisk gennemgang af Ledere, teknisk service, bygningsafdelingen.
alle lokale beredskabsplaner Gennemgangen

på

alle

adresser

er

med inddragelse af erfaringer gennemført primo maj 2019.
efter branden.
Kursus.

Kursus ved DBI er hjemtaget til Norddjurs
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brandforebyggelse Kommune og gennemføres af alle teknisk

for driftsansvarlige” v/DBI

service ledere, pedeller og flere ledere fra
velfærdsområdet

samt

medarbejder

fra

bygningsafdelingen.
Sidste kursusdag er den 24. april 2019.
Informationsfilm

Lille vejledende film under udarbejdelse

Forberedelse af øvelser

Der pågår på tværs af alle kommuner i Region
Midtjylland samt regionen og de forskellige
beredskaber et arbejde med at udvikle og
gennemføre

beredskabsøvelser,

som

involverer alle samarbejdspartnere.
Der pågår på sundheds- og omsorgsområdet
et arbejde med at samle et øvelses kit, som
skal anvendes til ”skrivebordsøvelser”.
Førstehjælp

Strategi, at alle medarbejdere har gennemført
førstehjælpskursus. Påbegyndt.

Uddannelse i generel

Alle medarbejdere skal mindst 1 gang årligt

brandbekæmpelse

gennemføre dette forløb. Gennemføres de
fleste steder af teknisk service personale. Der
pågår arbejde med at systematisere og
forbedre

undervisningsmaterialet

samt

supplere med et mini E-learningsprogram,
som kan dokumentere, at undervisningen er
gennemført og forstået.
Krisestyring

Udarbejdelse og

Der er udviklet et krise kit, som skal være en

implementering af krisekit på hjælp, hvis krisen opstår. Kit udleveres på alle
fysiske

alle fysiske adresser

adresser

i

forbindelse

med

gennemgangen af den lokale beredskabsplan.
Tjeklister

og Som støtte til krisestaben er udviklet tydelige

rollebeskrivelser

rollebeskrivelser og tjeklister, som tilpasses
lokale forhold i forbindelse med gennemgang
af den lokale beredskabsplan.
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Alle krisekits indeholder plantegninger over
de lokale bygninger.
Bygningsafdelingen har påbegyndt arbejdet
med at revidere plantegningerne, så de er
retvisende, og så de indeholder en beskrivelse
af brandbekæmpelsesudstyr og møblering i
flugtveje.
Møblering vil i samme forbindelse blive sendt
til godkendelse hos Beredskab & Sikkerhed.

Der tilføjes løbende nye tiltag på baggrund af efterspørgsel fra aftaleenhederne og på
baggrund af den løbende nye viden på området.
Økonomiske konsekvenser
Arbejdet er tidskrævende. Udgifterne afholdes inden for det eksisterende budget.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
27.42.32.K07

18/16327

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har den 28. februar 2019 gennemført brandsyn på aktivitetscenter og
bofællesskab Banesvinget 18.
Tilsynsrapporten indeholder fire påbud:
1. Der var flugtvej gennem opholdsrum, samt trappen til 1. sal, var ikke opført i
selvstændig brandsektion med adgang til det fri. Ved dialog med beboere og
driftsansvarlige, anses bygningen ej heller som værende placeret i korrekt
anvendelseskategori, da beboere ikke er selvhjulpne.
2. Personalet var ikke tilstrækkeligt instrueret om ordensregler, samt om reglerne for
flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre.
3. Der var ikke ophængt brand- og evakueringsinstrukser på steder, hvor personalet
færdes samt ved alarmeringssteder.
4. Der skal udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
I forhold til påbud 1 bemærkes, at forholdene udbedres som beskrevet i anlægssag, som
behandles på miljø- og teknikudvalgets møde den 26. marts, voksen- og plejeudvalgets møde
den 2. april, økonomiudvalgets møde den 9. april og kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
I forhold til påbud 2-4, så er påbud udbedret jævnfør vedlagte handleplan.
Brandsynsrapport og handleplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten for brandsyn med tilhørende handleplan
godkendes.
Bilag:
1 Åben Banesvinget 18 - Brandsynsrapport 2019

39573/19

2 Åben Banesvinget 18 - Handleplan for brandsyn

50031/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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13.

02-04-2019

Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
27.15.00.P00

19/5971

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget igangsatte i efteråret 2017 en proces i forhold til at styrke og
fremme dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere i botilbud og på
plejecentre. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en proces med udarbejdelse af en
pårørendepolitik.
Pårørendepolitikken, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 19. februar
2019, udstikker den overordnede ramme og retning for samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere i Norddjurs Kommune.
Pårørendepolitikken bygger på kommunens overordnede vision om, at alle borgere i
kommunen skal have mulighed for at leve et godt liv med størst mulig selvbestemmelse.
Pårørendesamarbejdet skal understøtte, at borgeren så vidt muligt træffer selvstændige
beslutninger om eget liv og hverdag, og med størst mulig involvering af borgeren selv.
Med udgangspunkt i pårørendepolitikken skal rammerne for dialogen mellem beboere,
pårørende og medarbejdere på botilbud og plejecentre fastlægges nærmere. Herunder i hvilket
omfang og i hvilken form beboer- og pårørenderåd skal være ét af de fremtidige
dialogredskaber.
På både sundheds- og omsorgsområdets og socialområdet er der i dag bruger- og
pårørenderåd på alle plejecentre og botilbud. Flere steder i kombination med husråd og
etageråd. Der er udarbejdet en oversigt over bruger- og pårørenderåd og beskrivelse af andre
tiltag, der er iværksat for at styrke beboer- og pårørendeinddragelsen. Dette er beskrevet for
henholdsvis socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet og er vedlagt som bilag.
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I forhold til dialog og medindflydelse for brugere og pårørende er der mulighed for
fremadrettet at anvende forskellige typer af råd og mødeformer, der kan kombineres og
sammensættes afhængig af beboernes funktionsniveau og evne til at varetage egne interesser.
Beboer- og pårørenderåd
Fungerer, som de nuværende bruger- og pårørenderåd med en sammensætning af både
beboere og pårørende, medarbejdere og ledelse samt i forbindelse med plejecentre med en
repræsentant fra ældrerådet.
Beboerråd
I beboerrådet drøfter beboere, medarbejdere og ledelse på det enkelte plejecenter/botilbud
emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af tilbuddet uden pårørendes
deltagelse.
Beboermøder
På beboermøder (hus-/etagemøder) deltager kun beboerne fra den enkelte boenhed / leve- og
bomiljø og en medarbejder eller leder. Beboermøder afholdes i dag på flere plejecentre og
botilbud som supplement til bruger- og pårørenderådene. På beboermøder drøftes mere
konkrete og nære emner i forhold til tilrettelæggelsen af beboernes hverdag. Det kan f.eks.
være madplaner, aktiviteter, udflugter mv. På disse møder har beboerne også mulighed for at
indstille punkter til dagsordenen i bruger- og pårørenderådene.
Pårørenderåd
I

pårørenderådet

drøfter

pårørende,

medarbejdere

og

ledelse

på

det

enkelte

plejecenter/botilbud emner af generel relevans for beboernes dagligdag og udvikling af
tilbuddet uden beboernes deltagelse.
Orienterings- og dialogmøder
For alle beboere og pårørende på det enkelte plejecenter/botilbud, hvor ledelsen på stedet
inviterer. På orienterings- og dialogmøderne drøftes emner af generel relevans for beboernes
dagligdag og udvikling af tilbuddet.
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De forskellige muligheder for at kombinere og sammensætte råd og mødeformer på de enkelte
institutionstyper fremgår af nedenstående tabel.
Socialområdet

Sundheds- og
omsorgsområdet

Beboer-

Døgntilbud

Døgntilbud

Psykiatri-

m/nattevagt

u/nattevagt

tilbud

Plejecentre

og

pårørenderåd
Beboerråd
Husmøder/etagemøder
Pårørenderåd
Orienterings-

og

dialogmøder
I tabellen er socialområdet opdelt i tre kategorier, da der er stor forskel på beboergrupperne alt
efter hvilket tilbud, der er tale om. Derfor kan en overvejelse gå på, om der på socialområdet
skal være forskellige sammensætninger af råd og møder for at tilgodese beboernes forskellige
funktionsniveauer og evne til at varetage egene interesser.
På socialområdet indgår følgende institutioner i de tre kategorier i tabellen:
Botilbud u/nattevagt


Botilbuddene på Broagervej og Stadionparken i Allingåbro



Botilbuddene på Banesvinget 18+20 i Auning



Botilbuddet Ålunden i Grenaa



Kornvænget og Åparken i Ørum

Botilbud m/nattevagt


Ørsted Bo- og aktivitetscenter, Kærvang og Skovvang



Ørum Bo- og aktivitetscenter



Botilbuddet Skovstjernen i Grenaa

Psykiatri
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Botilbuddene på GL. Rimsøvej og Valmuevej i Glesborg



Dolmer Have i Grenaa.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter:
1. De forskellige muligheder for dialog og medindflydelse for beboere og pårørende i
plejeboliger og botilbud.
2. Mulighederne for at kombinere og sammensætte råd og møder i de enkelte plejecentre
og botilbud afhængig af beboernes forskellige funktionsniveauer og evne til at
varetage egne interesser.
Bilag:
1 Åben Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet

50292/19

2 Åben Bruger- og pårørenderåd på socialområdet

52015/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Voksen og plejeudvalget fastlægger følgende rammer for beboer- og pårørendeinddragelse:
Socialområdet

Sundheds- og
omsorgsområdet

Beboer-

Døgntilbud

Døgntilbud

Psykiatri-

m/nattevagt

u/nattevagt

tilbud

og

Plejecentre
X

pårørenderåd
Beboerråd

X

X

X

Husmøder/etagemøder

X

X

X

X

Pårørenderåd

X

X

X

X

X

X

Orienterings-

og

dialogmøder
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Udvalget foreslår, at der er mulighed for husmøder/etagemøder de steder, hvor det giver
mening.
Voksen og plejeudvalget sender forslaget til rammer for beboer- og pårørendeinddragelse til
høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Høringsfristen fastsættes
til den 27. maj 2019.
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at det for udvalget især er vigtigt at høre brugernes
mening.
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14.

02-04-2019

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/10060

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune skal i løbet af 2019 og 2020 udarbejde en ny demenspolitik.
Et forslag til en drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune er vedlagt som bilag.
Processen er inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
Forslaget skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den
29. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til drejebog og tidsplan for udarbejdelse af en ny
demenspolitik i Norddjurs Kommune sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.G00

19/3237

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs kommune har ikke på nuværende tidspunkt en selvstændig psykiatripolitik. Hidtil
har psykiatriområdet været omfattet af Norddjurs Kommunens handicappolitik.
Psykiatri, er dels et område, der i øjeblikket har stor politisk bevågenhed, og dels er en
styrkelse af psykiatrien en integreret del af Sundhedsaftalen, ligesom området har optaget en
stor del af dagsordenen i KKR og DASSOS. Yderligere er psykiske lidelser noget, der dagligt
berører mange borgere enten direkte eller indirekte.
Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog og tidsplan for arbejdet med
Norddjurs Kommunes psykiatripolitik. Forslaget til drejebog og tidsplan er vedlagt som bilag.
Med en psykiatripolitik ønsker Norddjurs Kommune at lægge en klar strategi for, hvordan den
kommunale og tværgående indsats for borgere med psykiske lidelser skal indrettes, så
borgerne opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse, som det er muligt - herunder
inkluderes i samfundet på lige fod med andre borgere.
Formålet med en psykiatripolitik er, at borgere med psykiske lidelser skal udfordres og støttes
til at anvende egne ressourcer samt at borgere med psykiske lidelser, deres pårørende og
Norddjurs Kommune skal arbejde sammen om at realisere et aktivt liv for den enkelte borger.
Processen med udarbejdelse af psykiatripolitikken inddeles i tre faser:
1) Afgrænsning af politikkens hovedemner og værdier
2) Dataindsamling med udgangspunkt i politikkens hovedemner og værdier
3) Formulering af politikkens indhold.
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I hver fase lægges der vægt på at sikre en bred inddragelse af borgere, pårørende samt
kommunale medarbejdere og ledere.
Udkast til drejebog og tidsplan for en psykiatripolitik i Norddjurs Kommune skal sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 29. april 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at udkastet til drejebog og tidsplan for en psykiatripolitik i
Norddjurs Kommune skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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16.

02-04-2019

Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
27.36.00.P22

18/16442

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det blev i 2016 et lovkrav, at kommunerne skal udarbejde værdighedspolitikker for
ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper
for en værdig ældrepleje i den enkelte kommuner.
Norddjurs

Kommunes

værdighedspolitik

for

2018-2021

blev

godkendt

på

kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2018.
I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikkerne også skal
behandle emnet ensomhed.
Værdighedspolitikken skal dermed som minimum beskrive følgende emner:
1. Livskvalitet
2. Selvstændighed
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Ensomhed.
Da den nuværende værdighedspolitik er godkendt for nylig er der udelukkende udarbejdet et
forslag til et supplerende afsnit vedrørende ældres ensomhed.
Forslaget til supplerende afsnit om ensomhed skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 29. april 2019.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til supplerende afsnit om ældres ensomhed i
Norddjurs Kommunes værdighedspolitik sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Revideret værdighedspolitik 2018-2021
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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17.

02-04-2019

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019
27.15.12.Ø40

18/18972

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Hvert år uddeles der midler fra frivilligpuljen til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og
forebyggende tilbud (§§ 18 og 79). Midlerne fordeles til de indkomne ansøgninger i
overensstemmelse med kommunens frivilligpolitik. Frivilligpolitikken er vedlagt som bilag.
Der er i 2019 afsat 200.000 kr. til frivilligpuljen. Dertil kommer tilbageførte midler fra 2018
på ca. 15.500 kr., således at der samlet er 215.500 kr. til uddeling i 2019.
Frivilligrådet har på sit møde den 21. marts 2019 behandlet de indkomne ansøgninger om
tilskud og fremsender et forslag til fordeling af i alt 215.500 kr.
De indkomne ansøgninger samt frivilligrådets forslag til fordeling af midlerne er vedlagt som
bilag.
Det skal bemærkes, at en fordeling af de 215.500 kr. medfører, at der ikke er yderligere
midler til fordeling i den resterende del af 2019.
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2019 afsat 200.000 kr. til frivilligpuljen. Dertil kommer tilbageførte midler fra 2018
på ca. 15.500 kr., således at der samlet er 215.500 kr. til uddeling i 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, hvordan midlerne
til frivilligt socialt arbejde og til aktiverende og forebyggende tilbud (§§ 18 og 79) skal
fordeles i 2019.
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Bilag:
1 Åben Frivilligrådets fordeling af frivilligpuljen

47988/19

2 Åben Ansøgninger 2019 inkl. bilag

43592/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Voksen- og plejeudvalget følger frivilligrådets indstilling til fordeling af frivilligpuljen.
Dog kan Steen Therkel Jensen ikke støtte forslaget om midler til ansøgning nummer 04.04 og
ansøgning nummer 04.06.
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18.

02-04-2019

Godkendelse af puljeansøgning til etablering af læge- og sundhedshuse
29.30.00.Ø39

18/5654

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. januar 2019 offentliggjort anden ansøgningsrunde
af puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen udgør i alt 800 mio. kr. Anden runde
er på 207,6 mio. kr., som udmøntes i 1. kvartal 2019 og har ansøgningsfrist den 20. marts
2019.
Puljen skal understøtte en modernisering af organiseringen af almen praksis. Herunder i
forhold til de nye opgaver, som almen praksis skal varetage i henhold til overenskomstaftalen
om almen praksis for 2018 samt øge andelen af større læge- og sundhedshuse. Læge- og
sundhedshusene skal medvirke til at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen og
sikre bedre integration mellem almen praksis, kommunale sundhedsydelser og sygehusene.
Puljens midler skal derfor blandt andet understøtte, at de praktiserende læger arbejder
sammen i større enheder og sammen med f.eks. speciallæger, kommunale sundhedstilbud og
udgående sygehusfunktioner.
Region Midtjylland og Norddjurs Kommune har den 20. marts 2019 indsendt to ansøgninger:


En ansøgning vedrørende etablering af nye lokaler til praktiserende læger i
Sundhedshuset i Grenaa.



En ansøgning vedrørende regionalt opkøb og udbygning af Vivild Lægehus med
henblik på at få plads til medicinstuderende og mere praksispersonale samt give
mulighed for integrerede kommunale sundhedstilbud for kroniske syge patienter.

Ansøgningen vedrørende regionalt opkøb og udbygning af Vivild Lægehus blev godkendt af
kommunalbestyrelsen den 19. marts 2019.
Ansøgningen vedrørende etableringen af nye lokaler til praktiserende læger i Sundhedshuset i
Grenaa var ikke færdig på daværende tidspunkt. Den er derfor fremsendt til ministeriet den
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20. marts 2019 med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Ansøgningen er vedlagt
som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at puljeansøgningen vedrørende etablering af nye lokaler til
praktiserende læger i Sundhedshuset i Grenaa godkendes.
Bilag:
1 Åben Underskrevet ansøgning Sundhedshus Grenaa
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Tiltrådt.
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19.

02-04-2019

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo februar 2019
00.30.00.Ø00

19/42

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets område er der foretaget en ekstraordinær budgetkontrol pr. 28.
februar 2019.
Baggrunden for den tidlige budgetopfølgning er blandt andet, at der har været en tilgang af
borgere i meget dyre enkeltforanstaltninger. Hertil kommer, at der er en mindreindtægt som
følge af ledige boliger i botilbud på socialområdet, der hidtil har været beboet af borgere fra
andre kommuner. Endvidere vil der være en merudgift som følge af midlertidig brandvagt i
botilbud i Auning.
En samlet oversigt over de økonomiske udfordringer på voksen- og plejeudvalgets område i
2019 er vedlagt som bilag.
Samlet set vurderes det, at der i 2019 kan opstå et merforbrug i størrelsesordenen 8,0 mio. kr.
indenfor servicerammen. Hvis områderne udenfor servicerammen også medregnes, så
forventes det samlede budget på voksen- og plejeudvalgets område at balancere i 2019.
Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt fortsat er betydelig usikkerhed om store
dele af budgettet. Den vedlagte oversigt skal derfor ses som en tidlig indikator på, at der kan
forventes væsentlige budgetudfordringer på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.
For at reducere det forventede merforbrug på de 8,0 mio. kr. indenfor servicerammen har
forvaltningen udarbejdet et notat, der beskriver en række allerede igangsatte og påtænkte
tiltag, der kan medvirke til at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet. Notatet er vedlagt
som bilag.
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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 voksen- og plejeudvalget drøfter:
1. Det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2019 på baggrund af den
udarbejdede budgetkontrol pr. 28. februar.
2. De igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.
Bilag:
1 Åben Tiltag til faglig og økonomisk styring på voksenområdet

51499/19

2 Åben Budgetudfordringer og finansiering på voksen- og plejeudvalget område

51501/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Voksen- og plejeudvalget drøftede det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2019
på udvalgets område.
De igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet blev
drøftet og sendes til høring i MED-udvalg og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den
29. april 2019.
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20.

02-04-2019

Orientering om udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2019
00.30.00.Ø00

18/14515

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen og sundheds- og
omsorgschef Søs Fuglsang give en aktuel status på udmøntningen af de vedtagne besparelser i
budget 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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21.

02-04-2019

Årsregnskab 2018 Voksen- og plejeudvalget - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
00.32.10.Ø00

19/2794

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2018 skal behandles i økonomiudvalget den 9.
april 2019 og i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse og anlægsnote for hvert fagudvalg.
Voksen- og plejeudvalgets sektorbeskrivelse og anlægsnote for 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen og anlægsnoten for 2018 på voksen- og
plejeudvalgets område tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse voksen- og plejeudvalget

51870/19

2 Åben Anlægsnote regnskab 2018 voksen- og plejeudvalget

51848/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Glesborg Plejecenter
29.09.15.K09

19/2262

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et uanmeldt og et anmeldt
tilsynsbesøg på Glesborg Plejecenter henholdsvis den 15. oktober 2018 og den 28. januar
2019.
Tilsynet finder, at Glesborg Plejecenter er et velfungerende plejecenter, men at man i nogle
tilfælde ikke har kunnet leve op til kvalitetsstandarderne.
Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra ledelse og bruger- og pårørenderådet er vedlagt som
bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra det kommunale tilsyn på Glesborg
Plejecenter godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Glesborg Plejecenter

16040/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - 50172/19
Glesborg Plejecenter
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Farsøhthus Plejecenter
29.09.15.K09

19/3822

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et uanmeldt og et anmeldt
tilsynsbesøg på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro henholdsvis den 4. december 2018 og den
18. februar 2019.
Det er tilsynets opfattelse, at Farsøhthus er et velfungerende plejecenter, hvor både beboere og
medarbejdere trives. Dog oplever tilsynet, at kerneopgaven er under pres.
Tilsynet anbefaler plejecentret at:


Sørge for en tydeligere angivelse af beboernes habilitet



Tydeliggøre det informerede samtykke i den elektroniske journal.

Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra ledelse og bruger- og pårørenderådet er vedlagt som
bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra det kommunale tilsyn på Plejecenter
Farsøhthus godkendes.
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Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Plejecenter Farsøhthus

28255/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - 50174/19
Farsøhthus Plejecenter
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Violskrænten og Grønnegården
29.09.15.K09

19/3227

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et uanmeldt og et anmeldt
kommunalt tilsyn på plejecenter Violskrænten og Grønnegården henholdsvis den 11.
december 2018 og den 11. februar 2019.
Tilsynet finder, at plejecentret overordnet set er velfungerende, om end årets besparelser
mærkes af både beboere og medarbejdere.
Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra ledelse og bruger- og pårørenderådet er vedlagt som
bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at tilsynsrapporten skal
sendes til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra det kommunale tilsyn på plejecenter
Violskrænten og Grønnegården godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Violskrænten og Grønnegården

23658/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - 50176/19
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Orientering
00.22.00.I00

19/1495

Åben sag

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


Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom i kommunerne i Region
Midtjylland. Oversigt vedlagt som bilag.



Årsregnskab 2018 for Café Grenaa. Årsregnskab er vedlagt som bilag.



STU Benchmarkanalyse fra undervisningsministeriet, januar 2019. Rapporten er
vedlagt som bilag.



Invitation til politisk møde om socialpolitik på KL's Social- og Sundhedspolitiske
Forum den 9. maj - Invitation er vedlagt som bilag.



Brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved
kommunale akutpladser. Brev er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Tabel oversigt forebyggelsestilbud borgere med kronisk sygdom 43930/19
kommuner i Region Midtjylland
2 Åben Årsregnskab 2018 for Café Grenaa

43937/19

3 Åben STU Benchmarkanalyse, Rapport

46114/19

4 Åben Invitation til politisk møde om socialpolitik

50727/19

5 Åben Brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje 51104/19
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ved kommunale akutpladser
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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26.

02-04-2019

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
00.22.04.P35

19/183

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og
plejeudvalget for 2019.
Bemærk, at der den 16. juni 2019 kl. 16.00-17.00 er tilføjet dialogmøde mellem formand og
næstformand for henholdsvis voksen- og plejeudvalget, bruger- og pårørenderådene på
socialområdet og handicaprådet.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019
godkendes.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Ankeafgørelser
27.00.00.K03

19/188

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2019
fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget tre nye ankeafgørelser, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse. Alle tre afgørelser er blevet stadfæstet.
Der er modtaget fire nye ankeafgørelser, hvor socialområdet har truffet afgørelse. To af
sagerne er blevet stadfæstet, én er blevet ændret og én er blevet hjemvist.
En oversigt over ankeafgørelser er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet

51520/19

2 Åben Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet

51521/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
3.

Forslag til kvalitetsstandard for boliger
1.

Kvalitetsstandard for boliger (34804/19)

2.

Indsatskatalog for boliger (34805/19)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for boliger
(44880/19)

4.
4.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for boliger (50162/19)

Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade
1.

Kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade (34807/19)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade (44878/19)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere
med erhvervet hjerneskade (50164/19)

5.

Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
1.

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (34810/19)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
(44876/19)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
(50168/19)

6.

7.

Forslag til kvalitetsstandard for demens
1.

Kvalitetsstandard for demens (51467/19)

2.

Indsatskatalog for demens (51468/19)

Forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler
1.

8.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler (51470/19)

Forslag til indsatskataloger for åbne aktiviteter og cafétilbud
1.

Indsatskatalog for åbne aktiviteter (51473/19)
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Indsatskatalog for åbne caféer (51474/19)

Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
1.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (51479/19)

2.

Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb (51481/19)
10.

Forbedring af brandsikkerheden
1.

Oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed (47253/19)

2.

Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde.
Plejecenter Farsøhthus (46791/19)

3.

Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde.
Dystrupvej 6A-H, Grønnevang 1-15 og Stenvadvej 3, 1. sal (46793/19)

4.

Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde.
Banesvinget 18 i Auning. (49094/19)

5.

Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde.
Banesvinget 20 i Auning. (49098/19)

6.

Følgebrev til mødeindkaldelse og referat af ekstraordinært afdelingsmøde.
Sygehusvej 29 (Skovvang) (46792/19)

7.

Høringssvar fra handicaprådet vedr. forbedringer af brandsikkerheden (42874/19)

8.

Høringssvar fra afdelingsbestyrelsen på Banesvinget 18 og 20 i Auning vedr.
forbedring af brandsikkerhed (46989/19)

9.

Notat. Eksempler på huslejestigning ifm. forbedring af brandsikkerhed efter
boligstøtte er indregnet (46795/19)

12.

13.

Tilsynsrapport fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
1.

Banesvinget 18 - Brandsynsrapport 2019 (39573/19)

2.

Banesvinget 18 - Handleplan for brandsyn (50031/19)

Rammer for beboer- og pårørendeinddragelse
1.

Bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet (50292/19)
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2.
14.

18.

Revideret værdighedspolitik 2018-2021 (49142/19)

Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2019
1.

Frivilligrådets fordeling af frivilligpuljen (47988/19)

2.

Ansøgninger 2019 inkl. bilag (43592/19)

Godkendelse af puljeansøgning til etablering af læge- og sundhedshuse
1.

19.

Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune (54916/19)

Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
1.

17.

Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik (54895/19)

Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
1.

16.

Bruger- og pårørenderåd på socialområdet (52015/19)

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
1.

15.

02-04-2019

Underskrevet ansøgning Sundhedshus Grenaa (50464/19)

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo februar 2019
1.

Tiltag til faglig og økonomisk styring på voksenområdet (51499/19)

2.

Budgetudfordringer og finansiering på voksen- og plejeudvalget område
(51501/19)

21.

22.

Årsregnskab 2018 Voksen- og plejeudvalget - Sektorbeskrivelse og anlægsnote
1.

Sektorbeskrivelse voksen- og plejeudvalget (51870/19)

2.

Anlægsnote regnskab 2018 voksen- og plejeudvalget (51848/19)

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Glesborg Plejecenter
1.

Tilsynsrapport - Glesborg Plejecenter (16040/19)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Glesborg
Plejecenter (50172/19)
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Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Farsøhthus Plejecenter
1.

Tilsynsrapport - Plejecenter Farsøhthus (28255/19)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Farsøhthus
Plejecenter (50174/19)

24.

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Violskrænten og Grønnegården
1.

Tilsynsrapport - Violskrænten og Grønnegården (23658/19)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter
Violskrænten og Grønnegården (50176/19)

25.

Orientering
1.

Tabel oversigt forebyggelsestilbud borgere med kronisk sygdom kommuner i
Region Midtjylland (43930/19)

2.

Årsregnskab 2018 for Café Grenaa (43937/19)

3.

STU Benchmarkanalyse, Rapport (46114/19)

4.

Invitation til politisk møde om socialpolitik (50727/19)

5.

Brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved
kommunale akutpladser (51104/19)

26.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
1.

27.

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2019 (51517/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet (51520/19)

2.

Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet (51521/19)
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