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Task Force på voksen handicapområdet - resultaterne af det todelte analyse- og
udviklingsforløb
27.00.00.G01

16/15551

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Visitationsafdelingen har i perioden 2017-2019 deltaget i et analyse- og udviklingsforløb med
Socialstyrelsens og Ankestyrelsens fælles Task Force på voksen handicapområdet.
Formålet med forløbet har været at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling samt at
fremme læring og faglig kapacitetsopbygning på området.
Samarbejdet med Task Forcen er nu afsluttet. I den forbindelse er der udarbejdet en
afsluttende statusrapport, hvori Task Forcen sammen med Norddjurs Kommune gør status
over de gennemførte aktiviteter og de opnåede resultater samt giver anbefalinger til det videre
arbejde på området.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil repræsentanter for Task Forcen præsentere resultaterne
af udviklingsforløbet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det gennemførte Task Force-forløb
godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Christiane Pape Lehrmann fra Socialstyrelsen og Christina Bergsted Andersen fra
Ankestyrelsen, der begge indgår i den fælles Task Force, gennemgik resultaterne i den
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afsluttende statusrapport for det udviklingsforløb, som er gennemført i forhold til
sagsbehandlingen på voksen handicapområdet.
Voksen- og plejeudvalget godkendte orienteringen om det gennemførte Task Force forløb.
Når den endelige statusrapport foreligger, vil den blive sendt til behandling i voksen- og
plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
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Forslag til revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
29.09.00.A00

16/5738

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog den 24. april 2019 en ny lov, der forpligter alle kommuner til at tilbyde et
forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere, der bor alene, når de fylder 70 år. Det
forebyggende hjemmebesøg skal vejlede den ældre om aktiviteter og støttemuligheder uden
for hjemmet, der kan skabe bedre trivsel. Derudover skal besøgene opspore ensomme ældre.
Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2019.
Ud over de enlige ældre på 70 år skal kommunerne fortsat tilbyde alle 75-årige og alle 80årige et forebyggende hjemmebesøg samt årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år.
Kommunerne skal også fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år, hvis
den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social og psykisk trivsel eller nedsat fysisk
funktionsevne. Norddjurs Kommune har, i forhold til sidst nævnte målgruppe, valgt at
fokusere på enker/enkemænd.
Konsekvenser
I 2019 er der i Norddjurs Kommune 155 borgere, som er fyldt 70 år og bor alene. Det
skønnes, at mellem 15-20 % af de borgere, der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i
Norddjurs Kommune, takker ja til tilbuddet. Med den nye lovændring vil det betyde, at ca. 30
ekstra borgere forventes at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.
De forebyggende hjemmebesøg i Norddjurs Kommune leveres af kommunens to forebyggede
medarbejdere, som er ansat på henholdsvis 35 og 27 timer/ugentligt. Det vurderes, at det ikke
vil være muligt at udvide antallet af hjemmebesøg med den nuværende normering.
Målgruppen i kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er blevet tilrettet den nye
lovgivning. Ændringerne i kvalitetsstandarden er markeret med rød skrift.
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Den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg har været sendt til høring i
ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at merudgiften forbundet med udvidelsen af målgruppen for forbyggende
hjemmebesøg bliver finansieret via regeringens lov- og cirkulæreprogram.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende
hjemmebesøg godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

95005/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard for 124649/19
forebyggende hjemmebesøg
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
27.03.00.G01

18/15414

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter.
De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende kvalitetsstandard er:


Bagatelgrænsen for dækning af nødvendige merudgifter er justeret i henhold til 2019prisniveau.



Beskrivelsen af klage- og ankemuligheder er ændret således, at der henvises til
Norddjurs Kommunes klagevejledning.



Norddjurs Kommunes hovedadresse, telefonnummer og e-mail er angivet under
kontaktinformationer.



Der er foretaget enkelte sproglige justeringer uden betydning for serviceniveauet.

Forslaget til en revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter har været
sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Ændringer er markeret med rød skrift. Forslaget er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter godkendes.

5

Voksen- og plejeudvalget

03-09-2019

Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter

95018/19

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard for 124654/19
dækning af nødvendige merudgifter
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard 124663/19
for dækning af nødvendige merudgifter
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo juli 2019
00.30.00.Ø00

19/42

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt
Korrigeret
Oprindeligt budget
Budget

inkl. drifts- regnskab

Budget 2019 (mio. kr.)
Drift

–

Forventet

overførsler

Afvigelse
til

opr.

budget*

indenfor
569,2

579,6

571,7

2,5

servicerammen

116,7

116,7

114,7

-2,0

Drift i alt

685,9

696,3

686,4

0,5

servicerammen
Drift

–

udenfor

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 569,2 mio. kr. i 2019 (set i forhold
til det oprindelige budget), og der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. indenfor
servicerammen på udvalgets område.
Samlet set forventes der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (set i forhold til det oprindelige
budget) på voksen- og plejeudvalgets område.
Det skal bemærkes, at der i servicerammen på 685,9 mio. kr. indgår 8,5 mio. kr., som
kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. juni 2019 besluttede at tilføre til udvalgets område
i 2019.
På kommunalbestyrelsens møde blev det konkret besluttet, at:

7

Voksen- og plejeudvalget



03-09-2019

der skal gennemføres en besparelse på 1,0 mio. kr. ved at anmode alle institutioner på
voksen- og plejeudvalgets område om at udvise tilbageholdenhed med afholdelsen af
udgifter i 2019



der bevilges 7,5 mio. kr. fra servicerammepuljen til at dække en del af merforbruget på
voksen- og plejeudvalgets område



der bevilges 1,0 mio. kr. fra midler til Ny Kurs til at dække det resterende merforbrug
på området.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på
overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at
overholde budgettet og servicerammen.
Voksen- og plejeudvalgets driftsoverførsler fra 2018 udgør 10,2 mio. kr. og indgår i det
korrigerede budget i ovenstående tabel.
Overordnet konklusion på drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 685,9 mio. kr., hvilket medfører, at
der er et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2019 (set i
forhold til det oprindelige budget).
Det samlede merforbruget opstår som følge af et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. på
socialområdet og et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.
De stigende udgifter på voksen- og plejeudvalgets område i 2019 skyldes primært højere
omkostninger end forventet på socialområdet som følge af:


etablering af to dyre enkeltmandsprojekter, hvor borgerne har behov for massiv
bostøtte efter henholdsvis indlæggelse på lukket afdeling og afsoning af fængselsdom
(sidstnævnte borger er udviklingshæmmet med ADHD)



boligplacering af en svært hjerneskadet ung borger i et regionalt specialtilbud



køb af regionalt botilbud til en svært hjerneskadet borger



køb af regionalt tilbud til en ung borger, der lider af svær anoreksi
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køb af et meget dyrt privat botilbud til en borger med svær infantil autisme, tuberøs
sclerose og svær epilepsi



genforhandling af betalingsaftale vedrørende en borger, der er bosat i en ekstern
kommune



øget betaling til Kofoedminde, der er en specialinstitution til kriminelle psykisk
udviklingshæmmede borgere over 18 år, som alle landets kommuner er forpligtiget til
at betale til (også selv om de enkelte kommuner ikke benytter tilbuddet).



stigende udgifter til STU som følge af flere ressourcekrævende elever samt køb af
eksterne tilbud



en merudgift til brandvagt i bofællesskaberne i Auning, indtil anlægsprojektet med
brandsikringen er afsluttet.

Hertil kommer, at kompensationen fra den centrale barselspulje til dækning af vikarudgifter i
forbindelse med barsel fra den 1. juli 2019 ændres fra 100 pct. til 80 pct. af lønudgiften. For at
imødegå dette er der taget højde for, at der etableres en central barselspulje, som kan
finansiere de resterende 20 pct.
Endvidere er der en mindreindtægt som følge af, at fremmede kommuner køber færre pladser
i Norddjurs Kommunes botilbud på socialområdet. På nuværende tidspunkt er seks borgere
fra andre kommuner, der har været bosat i Norddjurs Kommunes tilbud i løbet af 2018 og
2019 afgået ved døden. Hertil kommer, at én borger fra en anden kommune er blevet
hjemtaget.
Det kan desuden konstateres, at Norddjurs Kommune har et meget højt antal
udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom set i forhold til nabo- og
sammenligningskommunerne. Aktuelt har Norddjurs Kommune 18 borgere med en sådan
dom.

Norddjurs

Kommune

har

ingen

indflydelse

på

antallet

af

borgere

med

foranstaltningsdom og har kun begrænset indflydelse på størrelsen af udgiften til de
foranstaltninger, der skal iværksættes. Der er ofte tale om meget dyre foranstaltninger.
Til finansiering af dele af merudgifterne på socialområdet er der indregnet et mindreforbrug
på 0,8 mio. kr. vedrørende en forskydning i anvendelsen af Norddjurs Kommunes midler til at
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styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre borgere. Beløbet er afsat i forbindelse med
vedtagelsen af finansloven for 2019. Desuden er der indregnet en indtægt på 1,0 mio. kr. i
forbindelse med udbetaling af likvide midler fra Djurs Mad I/S.
Hertil kommer, at der uden for servicerammen er en forventet merindtægt på ca. 2,0 mio. kr. i
2019 vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager på socialområdet.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som
bilag.

Økonomiske konsekvenser
I henhold 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. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
samlede budget i 2019 skal reduceres.
2. budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område pr. 31. juli 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Budgetopfølgning pr ultimo juli 2019
2 Åben Udfordringer

og

finansiering

regnskab

127218/19
2019

-

voksen-

og 127203/19

plejeudvalgets område
3 Åben Anlægsoversigt pr. juli 2019

123890/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Ad. 1
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Voksen- og plejeudvalget drøftede det forventede merforbrug på udvalgets område og
opfordrer til, at institutionerne på udvalgets område fortsat udviser tilbageholdenhed.
Ad. 2
Godkendt.
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Forslag til vedtægter for beboer- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet
27.15.00.P00

19/5971

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, 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 i Norddjurs Kommune. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdelse en
pårørendepolitik. Pårørendepolitikken, som blev godkendt af kommunalstyrelsen den 19.
februar 2019, udstikker den overordnede ramme og retning for samarbejdet mellem borgere,
pårørende og medarbejdere i kommunen.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2019, at der på kommunes
plejecentre skal være et bruger- og pårørenderåd, og at der skal afholdes dialogmøder for alle
beboere og pårørende på de enkelte centre, hvor emner af generel relevans for beboernes
dagligdag drøftes. Derudover er der mulighed for etablering af husråd/etageråd de steder, hvor
det giver mening.
Den 26. juni 2019 blev der holdt et dialogmøde mellem voksen- og plejeudvalget og brugerog

pårørenderådene

på

sundheds-

og

omsorgsområdet.

Med

udgangspunkt

i

pårørendepolitikken og input fra deltagerne i dialogmødet har forvaltningen udarbejdet et
forslag til nye vedtægter for bruger- og pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet.
Forslaget til nye vedtægter er sammen med et resumé fra dialogmødet vedlagt som bilag.
Ændringer i forhold til de nuværende vedtægter er markeret med rød. De væsentligste
ændringer er:


Bruger- og pårørenderåd ændrer navn til beboer- og pårørenderåd



Indledningen er omskrevet med udgangspunkt i kommunens nye pårørendepolitik



Der vælges en formand og næstformand blandt beboer- og pårørenderepræsentanterne
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Der udpeges en mødeleder



Plejecenterlederen og formanden udarbejder i samarbejde dagsordenen til møderne



Et afsnit om dialogmøder for alle beboere og pårørende på de enkelte plejecentre er
tilføjet



Et afsnit om muligheden for at etablere husråd/etageråd er tilføjet.

Forslaget til nye vedtægter for bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet skal
sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og bruger- og pårørenderådene på sundheds- og
omsorgsområdet. Høringsfristen fastsættes til den 28. oktober 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til nye vedtægter for beboer- og pårørenderåd på
sundheds- og omsorgsområdet sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet og bruger- og
pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet.
Bilag:
1 Åben Vedtægter

for

beboer-

og

pårørenderåd

på

sundheds-

og 127129/19

omsorgsområdet
2 Åben Opsamling fra dialogmøde den 26. juni 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Forbedring af brandsikkerhed
27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang
MTU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 23. april 2019, at der skal igangsættes en
række arbejder for at forbedre brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes plejeboliger,
ældreboliger og botilbud.
Det fremgik blandt andet af sagsfremstillingen, at den samlede forventede kommunale udgift
til de arbejder, der skal udføres for at forbedre brandsikkerheden, udgør 2,145 mio. kr.
Ligeledes fremgik det, at den forventede udgift til forbedring af brandsikkerheden, som skal
afholdes af beboerne udgør 5,540 mio. kr. inkl. moms.
Endelig fremgik det af sagsfremstillingen, at ”såfremt tilbudsindhentningen viser, at
arbejderne ikke kan gennemføres inden for den samlede anlægsramme for alle
forbedringsarbejderne, fremlægges en ny sag til politisk behandling”.
Der er nu indhentet priser på en række af de arbejder, der skal udføres for at forbedre
brandsikkerheden, og forvaltningen vurderer, at det på baggrund af de indhentede priser ikke
er muligt at gennemføre forbedringsarbejderne inden for den samlede anlægsramme for alle
forbedringsarbejderne.
Hertil kommer, at der er udstedt en række påbud vedrørende forbedring af brandsikkerheden,
som ikke var udstedt, da den seneste politiske behandling af sagen blev påbegyndt. Det
betyder, dels at der skal udføres en række arbejder, som ikke fremgik af bilagsmaterialet til
den seneste politiske behandling af sagen, og dels at overslag på udgiften til disse arbejder
ikke indgik i den forventede samlede udgift, som fremgik af sagsfremstillingen.
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Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret oversigt over hvilke arbejder, der skal
udføres for at forbedre brandsikkerheden. Den reviderede oversigt er vedlagt.
Som følge af resultaterne af tilbudsindhentning i en række boligafdelinger og som følge af
nye påbud vedrørende brandsikkerheden er det i enkelte afdelinger nødvendigt at optage lån
for at finansiere beboernes andel af udgiften til at forbedre brandsikkerheden. Ligeledes
vurderes det, at det i en enkelt afdeling vil være nødvendigt at optage et større lån, end hvad
der fremgik af den tidligere sagsfremstilling.
En uddybning af de økonomiske konsekvenser for beboerne i de berørte afdelinger fremgår af
afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.
Behovet, for enten at optage lån eller for at optage et større lån end forventet, medfører, at der
på ordinære afdelingsmøder i de pågældende afdelinger i september måned skal tages stilling
til de foreslåede arbejder og finansieringen af arbejderne. Dette skyldes, at lånoptagelsen vil
medføre en huslejestigning.
Beslutningerne på en række af afdelingsmøderne foreligger således først, når den politiske
behandling af sagen er påbegyndt i miljø- og teknikudvalget, voksen- og plejeudvalget samt i
økonomiudvalget, men vil foreligge inden mødet i kommunalbestyrelsen den 17. september
2019. Følgeskrivelser til indkaldelser til afdelingsmøder i de pågældende afdelinger er
vedlagt. Beslutningerne på afdelingsmøderne tilføjes som bilag til denne sagsfremstilling i
takt med, at møderne afholdes.
Hvad angår Banesvinget 18 i Auning blev det på et ekstraordinært afdelingsmøde den 19.
marts 2019 bl.a. besluttet, at en trappe i et fælles opholdsrum skulle brandsektioneres ved at
opsætte gipsvægge. Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende ønsket, at der på et ordinært
afdelingsmøde den 3. september 2019 tages stilling til, om beslutningen om brandsektionering
ved opsætning af gipsvæg skal fastholdes, eller om brandsektioneringen skal foretages ved at
opsætte en glasvæg, eller ved en kombination af gips- og glasvæg. Merudgiften forbundet
med at etablere brandsektioneringen med en glasvæg i stedet for en gipsvæg er på 0,089 mio.
kr. (inkl. moms) for beboerne på Banesvinget 18. Desuden vil det medføre en kommunal
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merudgift på 0,071 mio. kr. (ekskl. moms). Hvis det på afdelingsmødet besluttes, at der skal
etableres en glasvæg som brandsektionering, skal beslutningen betragtes som en indstilling til
kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetence til at træffe den endelige beslutning.
Det bemærkes i denne forbindelse, at de forventede udgifter, som fremgår af denne
sagsfremstilling, er under forudsætning af, at sektioneringen af trappen foretages ved at
opsætte en gipsvæg.
Herudover er det nødvendigt at udskyde etableringen af sprinkleranlæg på Farsøhthus og i
Ørum Bo- og aktivitetscenter til 2020. Udskydelsen skyldes for det første, at der udover
etablering af sprinkleranlæg skal udføres en række andre arbejder på Farsøhthus. Af hensyn til
beboerne på Farsøhthus er det vurderet hensigtsmæssigt at gennemføre disse arbejder, inden
etableringen af sprinkleranlægget påbegyndes. Udskydelsen af etablering af sprinkleranlæg i
Ørum Bo- og aktivitetscenter skyldes, at der er planlagt et samlet udbud på etablering af
sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter.
Hertil kommer at det samlede omfang af ejendomsgruppens arbejde forbundet med
udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af tilbud på forbedring af brandsikkerheden i
plejeboliger, ældreboliger og botilbud har vist sig at være væsentligt højere end forventet. Pr.
medio august er arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale på sprinkleranlæg på
Farsøhthus og i Ørum Bo- og aktivitetscenter endnu ikke påbegyndt. Dette vil ske i løbet af
andet halvår 2019. Det bemærkes i den forbindelse, at det vil medføre en væsentlig merudgift,
hvis der skal rekvireres ekstern bistand til udarbejdelsen af udbudsmateriale og indhentning af
tilbud.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 og overslagsårene blev der afsat 2,6 mio.
kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til brandsikkerhed i kommunale
ejendomme. Anlægsbeløbene er afsat på miljø- og teknikudvalgets område.
Kommunalbestyrelsen frigav på sit møde den 23. april 2019 en anlægsbevilling på 2,145 mio.
kr., mens 0,455 mio. kr. blev lagt i kassen.
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Den samlede kommunale udgift forbundet med at forbedre brandsikkerheden vurderes nu at
være på 3,824 mio. kr., jf. vedlagte reviderede oversigt over foreslåede arbejder til forbedring
af brandsikkerheden.
Som følge af at arbejderne vedrørende etablering af sprinkleranlæg på Farsøhthus og i Ørum
Bo- og aktivitetscenter forventes udført i 2020, er der foretaget en vurdering af, hvordan den
samlede forventede kommunale på udgift på 3,824 mio. kr. fordeler sig mellem 2019 og 2020.
Nedenstående tabel viser, dels den forventede fordeling, og dels vurderingen af den
kommunale udgift ved seneste behandling af sagen.
Sum for
2019
Forventet kommunal udgift vedr. 2,572 mio. kr.
forbedring

af

plejeboliger,

brandsikkerhed
ældreboliger

2020

2019 + 2020

1,252 mio. kr.

3,824 mio. kr.

0,000 mio. kr.

2,145 mio. kr.

1,252 mio. kr.

1,679 mio. kr.

i
og

botilbud.
Vurderet sommeren 2019.
Forventet kommunal udgift vedr. 2,145 mio. kr.
forbedring

af

plejeboliger,

brandsikkerhed
ældreboliger

i
og

botilbud.
Vurderet foråret 2019.
Difference

0,427 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen, vurderes den samlede kommunale udgift at udgøre 2,572 mio.
kr. i 2019 og 1,252 mio. kr. i 2020. Det vil sige, at der vil være en samlet forventet merudgift
på 1,679 mio. kr.
Som nævnt ovenfor, er der i perioden 2020-2022 årligt afsat 0,5 mio. kr. til generel
brandsikring af kommunens ejendomme. Hvis disse beløb fremrykkes til 2020 og anvendes til
finansiering af merudgiften, vil denne kunne reduceres til 0,179 mio. kr. Det skal bemærkes,
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at den forventede merudgift vil vokse med 0,071 mio. kr., hvis brandsektioneringen af en
trappe på Banesvinget 18 i Auning foretages ved glasvæg fremfor gipsvæg.
Hvad angår udgiften, der skal finansieres af beboerne, fremgik det af sagsfremstillingen til
kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019, at den forventede udgift udgjorde 5,540 mio.
kr. (inkl. moms).
På nuværende tidspunkt udgør den forventede udgift, som skal betales af beboerne, i alt 7,862
kr. mio. kr. (inkl. moms). Der søges nu bevilling og rådighedsbeløb til denne udgift, som dels
finansieres af lånoptagelse og dels af boligafdelingernes henlæggelser.
Som det tidligere er fremgået af sagsfremstillingen, er det i enkelte afdelinger nødvendigt at
optage lån for at finansiere beboernes andel af udgiften til at forbedre brandsikkerheden,
ligesom det i en enkelt afdeling vil være nødvendigt at optage et større lån, end hvad der
fremgik af den tidligere sagsfremstilling.
Nedenstående tabel viser de afdelinger, hvor det enten er blevet nødvendigt at optage et lån,
eller det er blevet nødvendigt at optage et større lån end forventet. Forvaltningen indstiller, at
lånene, der optages, bliver fastforrentede annuitetslån med en løbetid på 20 eller 30 år. Det
bemærkes, at Banesvinget 18 i Auning ikke fremgår af tabellen, men at der skal optages et lån
på yderligere 0,089 mio. kr., hvis der træffes beslutning om at foretage brandsektionering af
en trappe ved at opsætte glasvægge.
Afdeling

Tidligere

Nuværende

Løbe-

forventet

forventet

tid

lånoptag

lånoptag

Difference

Forventet
gennemsnitlig
huslejestigning
pr.
måned
som følge
af
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(ekskl.
boligstøtte)
Valmuevej 1-21 + Gl. 0 mio. kr.

0,239 mio. kr.

30 år

0,239 mio. kr.

50 kr.

0 mio. kr.

0,221 mio. kr.

30 år

0,221 mio. kr.

124 kr.

0 mio. kr.

0,138 mio. kr.

30 år

0,138 mio. kr.

26 kr.

0,125 mio. kr.

0,407 mio. kr.

20 år

0,282 mio. kr.

134 kr. *

0,179 mio. kr.

30 år

0,179 mio. kr.

34 kr.

Rimsøvej 12 A-F
Glesborg
Elme Alle 2 A-B
Auning
Sygehusvej 27
Ørsted
Sygehusvej 29
Ørsted
Stadionparken 1 A- D, 0 mio. kr.
2 A-H og 38-48
Allingåbro
*= Ved seneste behandling var den forventede gennemsnitlige huslejestigning på 41 kr. pr.
måned. Hertil skal nu lægges 93 kr. pga. behov for yderligere lånoptag. Den samlede
gennemsnitlige huslejestigning (ekskl. boligstøtte) for en beboer på Skovvang bliver dermed
134 kr., hvis der optages lån, som afdrages over 20 år.
Det fremgik af den seneste sagsfremstilling, at der forventeligt skulle optages lån for 4,356
mio. kr. samt, at de forventede lånoptagelser ikke belaster Norddjurs Kommunes låneramme.
Med ovenstående yderligere lånoptagelser, forventes de samlede lånoptagelser således at
udgøre 5,415 mio. kr. Lånene belaster fortsat ikke Norddjurs Kommunes låneramme.
Den resterende del af beboernes andel af udgifterne forbundet med at forbedre
brandsikkerheden, som udgør 2,447 mio. kr., finansieres via boligafdelingernes henlæggelser.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at ovenstående udgiftsberegninger er under forudsætning
af, at de tilbud på etablering af sprinkleranlæg, der efterfølgende indhentes vil være i
overensstemmelse med de prisoverslag, der blev lagt til grund ved kommunalbestyrelsens
behandling af sagen den 23. april 2019.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. den reviderede oversigt over foreslåede arbejder til forbedring af brandsikkerheden på
plejecentre og i kommunalt ejede ældreboliger og botilbud godkendes, og at
arbejderne i den reviderede oversigt gennemføres.
2. der tages stilling til, om en eventuel udførelse af brandsektionering af en trappe på
Banesvinget 18 i Auning skal foretages med glasvæg i stedet for gipsvæg.
Bilag:
1 Åben Revideret oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. 120309/19
August 2019
2 Åben Følgeskrivelser til boligafdelinger vedr. huslejestigning ifm. forbedring 120580/19
af brandsikkerhed. August 2019.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Ad. 1
Tiltrådt.
Ad. 2.
Voksen- og plejeudvalget indstiller, at en eventuel udførelse af brandsektionering af en trappe
på Banesvinget 18 i Auning kan foretages med glasvæg i stedet for gipsvæg, hvis det bliver
besluttet på afdelingsmødet den 3. september 2019.
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Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL
29.09.08.A00

18/1740

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK; KB
Sagsfremstilling
På grund af flere nye udviklinger på KOL-området har der været behov for en revision af
forløbsprogrammet for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse – populært kaldet rygelunger).
Revisionen er foretaget af forløbsprogramgruppen for KOL.
Efter godkendelse af Forløbsprogrammet for KOL i Sundhedskoordinationsudvalget den 7.
juni 2019 er programmet blevet udsendt til endelig godkendelse i kommunerne i Midtjylland.
Programmet forventes implementeret pr. 31. december 2019. Dog vil afprøvning og drift af
telemedicinsk hjemmemonitorering først blive påbegyndt i foråret 2020 (afprøvning i
begyndelsen af marts og forventet driftsstart omkring 1. maj).
Forløbsprogrammet for KOL
Forløbsprogrammet

for

KOL

beskriver

den

samlede

tværfaglige,

tværsektorielle,

koordinerede og evidensbaserede indsats for borgere med KOL samt opgavefordeling,
samarbejde og koordinering mellem involverede aktører.
Ændringerne omfatter indhold, der allerede er aftalt i andet regi. Det gælder:


ny overenskomst for almen praksis (OK18)



nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) vedrørende rehabilitering af patienter med
KOL



fælles samarbejdsaftale om rygestop i Midtjylland



beskrivelser af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL.

Herudover er der også foretaget indholdsmæssige ændringer på følgende områder:


præcisering af målgruppen



klassifikation af KOL
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rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet samt pårørendeinddragelse



ernæringsindsatsen



nyt afsnit vedrørende den akutte indsats for borgere med KOL.

I det følgende er de ændringer i forløbsprogrammet, som er relevant for kommunerne, kort
beskrevet.
Præcisering af målgruppe
Målgruppen er præciseret, så det fremgår tydeligere, at forløbsprogrammet også retter sig
mod borgere med udiagnosticeret KOL. I den forbindelse er der tilføjet diagnosekoden
vedrørende respirationsinsufficiens, således at forløbsprogrammet afspejler målgruppen i
Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende Anbefalinger for tværsektorielle forløb for
mennesker med KOL (2017). (Respirationsinsufficiens er et almindeligt medicinsk udtryk, der
bruges til at kategorisere nogle lidelser, hvor lungerne ikke er i stand til at fungere ordentligt)
Klassifikation af KOL
Klassifikationen af sværhedsgraden af KOL var tidligere baseret på stratificeringsmodellen
GOLD.

Med

henblik

på

at

undgå

forvirring

vedrørende

hvilken

version

af

stratificeringsmodellen, der anvendes, og med henblik på at gøre programmet mere
tidssvarende er klassifikationen i stedet udfoldet skriftligt.
Rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet
Foruden indføjelse af nye nationale kliniske retningslinjer er rehabiliteringsafsnittet ændret i
forhold til ny definition af rehabiliteringsbegrebet baseret på Marselisborgcentrets hvidbog.
Hermed har sammenhængen mellem sundhedsvæsen, civilsamfund og inddragelse af
pårørende fået en tydeligere placering i forløbsprogrammet.
Det er vigtigt at understrege, at kommunerne som udgangspunkt er ansvarlige for, at alle
henviste borgere med KOL tilbydes rehabilitering. Der kan tilbydes rehabilitering til borgere
med svær eller meget svær KOL i hospitalsregi.
Ernæringsindsatsen
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Opgaverne for henholdsvis almen praksis, kommune og hospital er forsøgt præciseret, og der
er indføjet definitioner af relevante begreber. Derudover er der indføjet en opmærksomhed på,
at borgere med KOL kan opleve synkebesvær (dysfagi), og der kan være en sammenhæng
mellem dysfagi og exacerbationer.
Beskrivelse af den akutte indsats
Fordi den telemedicinske indsats skal ses i sammenhæng med akut-området, har
forløbsprogramgruppen udarbejdet en nærmere beskrivelse af den samlede akutte indsats.
Afsnittet skal læses i sammenhæng med det arbejde, som pågår med at afdække mulige
forbedringer af den tværsektorielle indsats på akutområdet.
Telemedicinsk hjemmemonitorering
Telemedicinsk hjemmemonitorering er for første gang mere udførligt beskrevet i
forløbsprogrammet. I den midtjyske landsdel er telemedicinsk hjemmemonitorering målrettet
borgere med svær/meget svær KOL og skal ses som en mulighed for at understøtte den øvrige
behandling og pleje af borgere i denne målgruppe. Særlige målsætninger i den midtjyske
landsdel er at styrke samarbejdet mellem de sundhedsfaglige aktører på tværs af sektorer samt
sikre sammenhæng i behandlingsforløbet og styrke det nære sundhedsvæsens rolle. Det
sundhedsfaglige indhold, organiseringen af monitorerings- og rådgivningsfunktionen samt
uddannelsestilbud til borgere med KOL understøtter, at nationale og lokale målsætninger i
Midtjylland indfries.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschefen orientere nærmere om
forløbsprogrammet for KOL.
Økonomiske konsekvenser
For den telemedicinske løsning sker der en budgetmæssig justering via de tekniske justeringer
af budget 2020.
Indstilling
Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at det reviderede forløbsprogram for KOL godkendes.
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Bilag:
1 Åben Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Tiltrådt.
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Retfærdig retning for Danmark
00.01.00.A00

19/14402

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I forlængelse af det afsluttede folketingsvalg har Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og
Enhedslisten udarbejdet et politisk forståelsespapir under overskriften ”Retfærdig retning for
Danmark”, som indeholder følgende hovedoverskrifter:
1. En grøn og bæredygtig fremtid
2. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i
3. Et styrket velfærdssamfund
4. En ansvarlig og retfærdig økonomi
5. En udlændingepolitik, der fremmer integrationen
6. Et samfund med større tillid og sammenhængskraft.
Forvaltningen

har

gennemgået

forståelsespapirer

med

henblik

på

at

synliggøre

opmærksomhedspunkter og potentialer i materialet, set fra Norddjurs Kommunes perspektiv.
Der er i den forbindelse udarbejdet et notat, der har været behandlet i direktionen den 30. juli
2019 og fremsendes til fagudvalgene med henblik på en drøftelse af eventuelt yderligere
opmærksomhedspunkter i forhold til de konkrete fagområder. Det politiske forståelsespapir,
notatet og en komplet ministerliste er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
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Bilag:
1 Åben Retfærdig retning for Danmark

115549/19

2 Åben Centrale pointer fra forståelsesaftalen

115813/19

3 Åben Ministerliste

115811/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Taget til efterretning.
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Orientering om betaling til Kofoedsminde
00.22.00.G01

19/15058

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne
udviklingshæmmede borgere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har pligt
til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens §16 til
sikret afdeling. Kofoedssminde drives af Region Sjælland.
Pladserne på Kofoedsminde er finansieret af alle landets kommuner som en såkaldt objektiv
finansiering. Det betyder, at alle landets kommuner bidrager til at finansiere tilbuddet
uafhængigt af, om de enkelte kommuner aktuelt har borgere indskrevet i tilbuddet eller ej.
Udgifterne til driften fordeles mellem kommunerne efter folketal.
Aconto-opkrævningen hos kommunerne sker ved begyndelsen af hvert budgetår.
Efterreguleringen af udgifter til Kofoedsminde sker det efterfølgende år, hvor konsekvenserne
af regnskabet (underskud eller overskud) opkræves eller tilbagebetales sammen med
acontobetalingen for det kommende budgetår.
Siden 2015 har proceduren været, at Region Sjælland har underbudgetteret pladstallet og
hentet betaling for overbelægningen som meropkrævning det efterfølgende år. En ændring i
finansieringsbekendtgørelsen betyder, at denne opkrævningsmetode ikke længere er mulig.
Fra 2019 og frem skal opkrævningen svare til de faktiske udgifter. Dette er forklaringen på, at
aconto-opkrævningen fra 2019 og frem er steget.
Konsekvenserne for kommunerne bliver, at kommunernes acontobetaling sættes op til det
faktiske udgiftsniveau med det formål, at der ikke skal ske de store efterreguleringer.
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Siden 2015 har Kofoedsminde haft en stadig stigende overbelægning. Det er vanskeligt at
vurdere, om der er tale om en midlertidig eller en permanent situation. Derfor har Region
Sjælland indtil videre håndteret situationen som et både og. Antallet af pladser er således
udvidet, men ikke svarende til det aktuelle belægningstal.


2014 er opkrævet svarende til forventet 34 beboere – regnskabet endte på 34,6 beboere



2015 er opkrævet svarende til forventet 34 beboere – regnskabet endte på 45,7 beboere



2016 er opkrævet svarende til forventet 44 beboere – regnskabet endte på 54,4 beboere



2017 er opkrævet svarende til forventet 44+1 beboere – regnskabet endte på 60,9
beboere



2018 er opkrævet svarende til forventet 44+3 beboere. Region Sjælland har herefter
valgt at fastholde pladsantallet på 47 i den forståelse, der har været mellem Region
Sjælland og Koordinationsforum om, at tilgangen af borgere med såkaldt type 2 dom
til de sikrede pladser på Kofoedsmindes skal bremses.

Selvom antallet af budgetterede pladser i perioden er udvidet fra 34 til 47 pladser, er der
fortsat tale om en betydelig overbelægning, som i 2017 lå på ca. 35 %. Betalingen for de
ekstra pladser er sket ved efterregulering, som beskrevet i det ovenstående.
Region Sjælland kan ikke som tidligere opkræve et særskilt efterreguleringsforløb det
efterfølgende år. Således har Region Sjælland været nødsaget til at ændre praksis, så acontoopkrævningen hos kommunerne i begyndelsen af året svarer til de faktisk forventede
omkostninger til driften af Kofoedsminde i pågældende år. I 2019 er der således opkrævet
aconto 34,22 kr. pr. indbygger i kommunen (2018-niveau).
På baggrund af ovenstående vil sidste meropkrævning for 2018 ske i 2020, hvorefter den
objektive finansiering afregnes i forhold til de faktiske forventede driftsomkostninger.
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Økonomiske konsekvenser
Ændringerne i den objektive finiansering medfører for Norddjurs Kommune en merudgift på
1.100.000 kr. i 2020 og på 700.000 kr. i de efterfølgende år. I opkrævningen for 2020 indgår
en betalingskorrektion fra tidligere år.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om Norddjurs Kommunes betaling til
Kofoedsminde tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Kvartalsvis statistik på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
00.22.04.G01

19/8584

Åben sag

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


Antallet af brugere på handicap- og psykiatriområdet.



Antallet af visiterede brugere og timer i hjemmeplejen.

Statistikkerne for 2. kvartal 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 2. kvartal 2019 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Statistik for 2. kvartal 2019 vedr. socialområdet

124210/19

2 Åben Statistik for 2. kvartal 2019 vedr. sundheds- og omsorgsområdet

124670/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Magtanvendelse 2. kvartal 2019
27.66.00.K07

19/8456

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 2. kvartal 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelse i 2. kvartal 2019 på
sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Oversigt over magtanvendelse 2. kvartal 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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116072/19
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12.

03-09-2019

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Grenaa, Skovstjernen
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg hos Område Grenaa
på Skovstjernen den 25. april 2019.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og
pårørenderådet på Skovstjernen. Høringsfristen fastsættes til den 28. oktober 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt
bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen.
Bilag:
1 Åben Handleplan for Skovstjernen_juli 2019

125256/19

2 Åben Endelig tilsynsrapport Område Grenaa - Skovstjernen

125252/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget har en nærmere behandling af tilsynsrapporten på udvalgsmødet
den 5. november 2019.
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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 fire nye ankeafgørelser, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse. En af sagerne er blevet hjemvist og de
øvrige tre sager er blevet stadfæstet.
Der er modtaget én ny ankeafgørelse, hvor socialområdet har truffet afgørelse. Sagen 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

127178/19

2 Åben Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet

127175/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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14.
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Fastlæggelse af mødedatoer 2020
00.22.04.P35

19/183

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødekalender for voksen- og plejeudvalget.
Mødekalenderen for 2020 er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over
møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget samt de stående udvalg.
Det foreslås, at voksen- og plejeudvalgets ordinære møder i 2020 afholdes på følgende datoer:


Tirsdag den 7. januar 2020



Tirsdag den 28. januar 2020



Tirsdag den 3. marts 2020



Tirsdag den 31. marts 2020



Tirsdag den 5. maj 2020



Tirsdag den 2. juni 2020



Tirsdag den 23. juni 2020



Tirsdag den 11. august 2020 ekstra møde



Tirsdag den 1. september 2020



Tirsdag den 29. september 2020



Tirsdag den 3. november 2020



Tirsdag den 1. december 2020

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets mødeplan for 2020
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2020 for voksen- og plejeudvalget
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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126448/19
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15.

03-09-2019

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019
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.
Arbejdsplanen for 2019 er vedlagt som bilag.
Forvaltningen bemærker, at der er indlagt nye datoer for borgermøder vedrørende henholdsvis
demenspolitik og psykiatripolitik:


Møderne for demenspolitik er fastsat til den 30. oktober og 12. november 2019.



Møderne for psykiatripolitik er fastsat til den 6. november og 21. november 2019.

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 plejeudvalgets arbejdsplan for 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.

37

127189/19
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16.

03-09-2019

Orientering
00.22.00.I00

19/1495

Åben sag

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


Ibrugtagning af nyrenoverede boliger på Farsøhthus



Fraværsrapport januar-juli 2019. Bilag vedrørende fravær er vedlagt



Justering af organisationsstrukturen i socialområdets aftaleenhed Område Grenaa.
Socialchef Hanne Nielsen vil på voksen- og plejeudvalgets møde orientere om
ændringen.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Fraværsrapport januar-juli 2019

126709/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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17.
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Orientering om personsag
00.22.00.G01

19/15500

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Orientering om personsag
00.22.00.G01

19/15755

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 03-09-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Forslag til revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
1.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (95005/19)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard for
forebyggende hjemmebesøg (124649/19)

3.

Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
1.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter (95018/19)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard for dækning af
nødvendige merudgifter (124654/19)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til revideret kvalitetsstandard for
dækning af nødvendige merudgifter (124663/19)

4.

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo juli 2019
1.

Budgetopfølgning pr ultimo juli 2019 (127218/19)

2.

Udfordringer og finansiering regnskab 2019 - voksen- og plejeudvalgets område
(127203/19)

3.
5.

Anlægsoversigt pr. juli 2019 (123890/19)

Forslag til vedtægter for beboer- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet
1.

Vedtægter for beboer- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet
(127129/19)

2.
6.

Opsamling fra dialogmøde den 26. juni 2019 (127163/19)

Forbedring af brandsikkerhed
1.

Revideret oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed. August 2019
(120309/19)

2.

Følgeskrivelser til boligafdelinger vedr. huslejestigning ifm. forbedring af
brandsikkerhed. August 2019. (120580/19)

7.

Godkendelse af revideret forløbsprogram for KOL
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1.
8.

10.

11.

13.

14.

1.

Retfærdig retning for Danmark (115549/19)

2.

Centrale pointer fra forståelsesaftalen (115813/19)

3.

Ministerliste (115811/19)

Kvartalsvis statistik på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
1.

Statistik for 2. kvartal 2019 vedr. socialområdet (124210/19)

2.

Statistik for 2. kvartal 2019 vedr. sundheds- og omsorgsområdet (124670/19)

Magtanvendelse 2. kvartal 2019

1.

Handleplan for Skovstjernen_juli 2019 (125256/19)

2.

Endelig tilsynsrapport Område Grenaa - Skovstjernen (125252/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet (127178/19)

2.

Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet (127175/19)

Fastlæggelse af mødedatoer 2020
Politisk mødekalender 2020 for voksen- og plejeudvalget (126448/19)

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019
1.

16.

Oversigt over magtanvendelse 2. kvartal 2019 (116072/19)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Grenaa, Skovstjernen

1.
15.

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 2019 (125265/19)

Retfærdig retning for Danmark

1.
12.

03-09-2019

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019 (127189/19)

Orientering
1.

Fraværsrapport januar-juli 2019 (126709/19)
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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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