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1.

07-05-2019

Besøg på Glesborg Plejecenter
00.22.00.G01

19/339

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg på Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2 i Glesborg,
hvor aftaleholder Tove Jensen vil vise rundt og orientere om stedet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Aftaleholder Tove Jensen viste voksen- og plejeudvalget rundt på Glesborg Plejecenter og
fortalte om driften og hverdagen på stedet. Herunder vanskeligheder med at rekruttere
personale (særligt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til især aftenvagt) og om
de lokale løsninger, der forsøges afprøvet i forhold til rekrutteringsvanskelighederne.
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2.

07-05-2019

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 har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt
som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en ny
demenspolitik i Norddjurs Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik

54895/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for ny demenspolitik i 65906/19
Norddjurs Kommune
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs 65919/19
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Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt med den tilføjelse, at der kommer en medarbejderrepræsentant fra både sundhedsog omsorgsområdet og socialområdet i styregruppen.
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3.

07-05-2019

Drejebog for en 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.
Psykiatrien er et område, der i øjeblikket har stor politisk bevågenhed, og en styrkelse af
området er en integreret del af Sundhedsaftalen, ligesom det 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.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en drejebog og tidsplan for
arbejdet med en psykiatripolitik i Norddjurs Kommune. 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 muligt – herunder bliver
inkluderet 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.
4

Voksen- og plejeudvalget

07-05-2019

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 har været sendt
til høring i handicaprådet og ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til drejebog og tidsplan for udarbejdelsen af en
psykiatripolitik i Norddjurs Kommune godkendes.
Bilag:
1 Åben Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune

54916/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for ny psykiatripolitik i 65904/19
Norddjurs Kommune
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs 65917/19
Kommune
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt med den tilføjelse, at der kommer en medarbejderrepræsentant fra både
socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet med i styregruppen.
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Forslag

til

kvalitetsstandarder

for

beskyttet

07-05-2019

beskæftigelse/særligt

tilrettelagte

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 tilrettelagte 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

tilrettelagte

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 har været sendt til høring i handicaprådet. Høringssvaret er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelse/særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter servicelovens § 103 og aktivitetsog samværstilbud efter servicelovens § 104 godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
2 Åben Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

51479/19
tilrettelagt 51481/19

beskæftigelsesforløb
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandarder for 65908/19
beskyttet beskæftigelsesærligt
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt med den bemærkning, at udvalget noterer sig de forslag, som handicaprådet stiller i
deres høringssvar.
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07-05-2019

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 hver enkelt kommune skal udarbejde en værdighedspolitik for
ældreplejen. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper
for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune.
Værdighedspolitikken skal godkendes det første år af hver ny valgperiode. Norddjurs
Kommunes værdighedspolitik for 2018-2021 blev senest godkendt på kommunalbestyrelsens
møde den 11. december 2018.
I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet, at værdighedspolitikken 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 ensomhed.
Forslaget til det supplerende afsnit om ensomhed har været sendt til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
9

Voksen- og plejeudvalget

07-05-2019

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til supplerende afsnit om ældres ensomhed i
Norddjurs Kommunes værdighedspolitik godkendes.
Bilag:
1 Åben Revideret værdighedspolitik 2018-2021

49142/19

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018- 65899/19
2021
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018- 65916/19
2021
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Tiltrådt.
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6.

07-05-2019

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
29.09.15.K09

19/5675

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport over gennemførte plejeboligtilsyn på sundheds- og
omsorgsområdet i 2018.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro



Plejecenter Møllehjemmet, Auning



Plejecenter Glesborg, Glesborg



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa



Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Grenaa



Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet

består

af et uanmeldt

og et anmeldt

tilsyn

samt

en bruger- og

medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Årsrapporten konkluderer, at alle plejecentrene i deres helhed fungerer, men at kerneopgaven
i flere tilfælde er under pres.
Der er høj bruger- og medarbejdertilfredshed, men i flere situationer opleves personalet som
værende under pres.
Beboerne modtager den hjælp, som de har behov for. Medarbejderne fremstår kompetente og
engagerede, selvom det ikke altid har været muligt at efterleve kvalitetsstandarderne.
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Overordnet

er

der

mindre

gennemgående

hængepartier

07-05-2019

i

forhold

til

den

nye

dokumentationsmetode, som blev implementeret i 2018. Dette handler ofte om dokumentation
af det såkaldte ”informerede samtykke”.
Årsrapporten for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018 er vedlagt som bilag.
Årsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og
pårørenderådene på sundheds- og omsorgsområdet. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni
2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for kommunale tilsyn på plejecentre i 2018
sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene på sundhedsog omsorgsområdet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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7.

07-05-2019

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
29.09.15.K09

19/5670

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for gennemførte kommunale tilsyn i hjemmeplejen
samt på de midlertidige pladser i 2018.
Årsrapporten er en brugertilfredshedsundersøgelse, og indeholder også en sundhedsfaglig
audit.
Årsrapporten omfatter følgende enheder:


Hjemmeplejen Allingåbro



Hjemmeplejen Glesborg



Hjemmeplejen Grenaa



Midlertidige pladser, Møllehjemmet, Auning



Midlertidige pladser, Plejecenter Digterparken, Grenaa.

Tilsynet konkluderer, at alle enheder i deres helhed fungerer tilfredsstillende.
Årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018 er vedlagt som bilag.
Årsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til
den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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8.

07-05-2019

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
29.09.15.K09

19/5687

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i
2018 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet, herunder tandplejen og
sundhedsplejen.
Årsrapporten redegør for årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelse og beskriver,
hvordan Norddjurs Kommune arbejder med patientsikkerhed.
Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Årsrapporten for utilsigtede hændelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Høringsfristen fastsættes til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i
2018 sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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9.

07-05-2019

Årsrapport for magtanvendelse i 2018
27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.
Årsrapporten skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og
pårørenderådene.
Høringsfristen er fastsat til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at årsrapporten om magtanvendelse i 2018 på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og
pårørenderådene.
Bilag:
1 Åben Årsrapport for magtanvendelse 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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10.

07-05-2019

Tilsynspolitikker for 2019
29.30.04.K09

18/406

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på den kommunale tilsynspolitik
for tilsyn efter servicelovens § 83 og tilsyn med plejecentre, så der kan ske de nødvendige
tilpasninger i relation til serviceniveau.
Norddjurs Kommunes tilsynspolitikker for hjemmepleje og plejecentre afspejler, dels de
gældende lovgivningsmæssige forpligtelser, og dels det kommunalt besluttede udvidede
tilsyn. Dette sigter mod et helhedstilsyn med fokus på borgerens retssikkerhed og tilfredshed
suppleret med en høj grad af fokus på kvalitetssikring og kvalitet, hvor viden fra tilsynene
bruges til systematisk udvikling.
I tilsynspolitikkerne lægges der bl.a. vægt på:


Borgertilfredshed



Overholdelse af serviceniveau



Udvikling og læring



Kvalitetsmål



Mål for den rehabiliterende indsats



Sundhedsfaglig dokumentation og indsatser



Patientsikkerhed.



Opfølgning på øvrige instansers tilsyn



Økonomi.

På baggrund af ovenstående vil tilsynsførende fra sundheds- og omsorgsområdets visitationsog hjælpemiddelafdelingen fortsat gennemføre kvalitetssikring på udvalgte indsatser indenfor
både servicelovens § 83, § 151C, § 91 og sundhedslovens § 138.
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Der vil i løbet af 2019 blive arbejdet videre med en udbygning af tilsynspolitikkerne, så der
for 2020 kan fremlægges en politik, der afspejler et 360 graders perspektiv.
Forvaltningens forslag til tilsynspolitikker for 2019 fremsendes med følgende justeringer:


Politikkerne er gennemskrevet sprogligt,



Politikkerne er udvidet, så de indeholder en opfølgning på øvrige myndigheders tilsyn.

Tilsynspolitikkerne er vedlagt som bilag
Tilsynspolitikkerne skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen
fastsættes til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynspolitikkerne for 2019 sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019

66483/19

2 Åben Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019

66485/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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Udmøntning af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2020-2021
27.00.00.Ø34

18/2462

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra og
med 2018 til at understøtte en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på øvrige
dele af ældreområdet.
Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør 4,1 mio. kr. årligt.
Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanding. Midlerne skal
således i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til
opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye
medarbejdere i fuldtidsstillinger.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. april 2018 en udmøntning af puljemidlerne for 2018
og 2019, der fremgår af nedenstående tabel 1.
Af hensyn til at sikre den størst mulige stabilt i serviceniveauet på sundheds- og
omsorgsområdet forslås det, at de igangsatte indsatser videreføres i 2020 og 2021, og at
midlerne fordeles på samme måde som i 2019.
Tabel 1. Udmøntning af puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen
(i mio. kr.)

2018

Mængdefremskrivning i hjemmeplejen

2019

2020

2021

0,500

0,500

0,500

0,500

0,600

0,800

0,800

0,800

som følge af flere ældre borgere
Styrkelse

af

hjemmeplejens

og

plejecentrenes dagtilbud til demente
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(i mio. kr.)

2018

Oprettelse af et tredje dagtilbud til

07-05-2019

2019

2020

2021

0,225

0,300

0,300

0,300

hjemmeplejens

1,625

1,500

1,500

1,500

Generel styrkelse af hjemmeplejens

1,150

1,000

1,000

1,000

4,100

4,100

4,100

4,100

demente i Norddjurs Kommune
Udvidelse

af

rehabiliterende indsats
muligheder for at levere hjælpen på en
mere værdig måde.
I alt

Økonomiske konsekvenser
Puljen til bedre bemanding på ældreområdet er afsat i forbindelse med finansloven for 2018.
Puljemidlerne fordeles i 2018-2021 mellem kommunerne på baggrund af udligningssystemets
demografiske nøgle vedrørende ældre. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og
udmøntet gennem det generelle bloktilskud.
Norddjurs Kommunes andel er på ca. 4,1 mio. kr. årligt. Puljemidlerne prisfremskrives årligt
og vil blive fordelt ligeligt mellem indsatserne.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanding
i ældreplejen i 2020 og 2021 godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Tiltrådt.
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Orientering om forslag til sundhedsreform
29.00.04.P00

19/1642

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Regeringen fremlagde den 16. januar 2019 et udspil til en ny sundhedsreform kaldet
’Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder’. Den 26. marts 2019
præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti deres aftale om en sundhedsreform, ’Et
stærkere sundhedsvæsen - tættere på dig’. Hovedelementerne i sundhedsaftalen er:


Langt flere patienter skal fremover behandles tættere på eget hjem



Der ska ansættes flere sygeplejersker og praktiserende læger



Styrkelse af psykiatriområdet



Regionsrådene skal nedlægges og erstattes af 5 sundhedsforvaltninger



Der oprettes 21 sundhedsfællesskaber opbygget omkring akutsygehusene.

Generelt er aftalen på udvalgte områder mere detaljeret end udspillet fra januar. Det ses blandt
andet i forhold til akutberedskab, psykiatriområdet og borgerinddragelse, mens andre dele af
sundhedsreformen ikke behandles yderligere i aftalen.
I sundhedsaftalen lægges der op til, at den nye organisering af sundhedsvæsenet skal træde i
kraft den 1. januar 2021, men allerede i 2020 vil de nye bestyrelser påbegynde deres arbejde
med at forberede omstillingen. Da sundhedsreformen ikke kan nå at blive vedtaget inden det
kommende folketingsvalg, vil det kræve, at der også er et flertal for sundhedsreformen efter
valget,

hvis

denne

skal

gennemføres.

Det

sundhedsreformen eller dele heraf gennemføres.
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Sundhedsaftalen, ’Et stærkere sundhedsvæsen tættere på dig’, en kort beskrivelse af, hvordan
akutberedskabet skal styrkes, samt en oversigt, der viser de væsentligste elementer fra
sundhedsudspillet og den politiske aftale, er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om sundhedsreformen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sundhedsreform - Oversigt

68436/19

2 Åben Politisk aftale - Et stærkere sundhedsvæsen tættere på dig

65007/19

3 Åben Styrket akutberedskab - aftale om sundhedsreform 2019

67658/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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Oversigt over medarbejdere i Norddjurs Kommunes §§ 103 og 104 tilbud
27.54.00.P23

18/8764

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget drøftede på sit møde den 2. april 2019 forvaltningens forslag til nye
kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb (SEL
§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104).
I den forbindelse blev der stillet spørgsmål til fordelingen af medarbejderkompetencer på
området.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet nedenstående oversigt over medarbejdere i
kommunens § 103 og § 104-tilbud fordelt på uddannelsesbaggrund.
Uddannelsesbaggrund

Antal

Andel af samlet personale

Pædagog

29

44,62 %

Værkstedsassistent

14

21,54 %

SOSU

6

9,23 %

Andet:

8

12,31 %

Ufaglært

8

12,31 %

I alt:

65

100 %

3 sygeplejersker, 3 ernæringsassistenter, 2
rengøringsassistenter

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.

24

07-05-2019

Voksen- og plejeudvalget

14.

07-05-2019

Orientering om nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område
00.22.04.G01

19/8549

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt, at ”På alle områder skal der i kommunens
styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre
kommuner, således at der i alle tilfælde søges mod best-practice”.
Den 5. februar 2019 gennemgik og drøftede økonomiudvalget i overensstemmelse med den
godkendte tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 nøgletal på udvalgte områder i
sammenligning med andre kommuner. Økonomiudvalget godkendte på samme møde, at
fagudvalgene arbejder videre med relevante nøgletal på deres områder ud fra en betragtning
om, at en hensigtsmæssig brug af sammenlignelige nøgletal blandt andet kan medvirke til at
svare på følgende spørgsmål:


Hvor mange penge bruger vi?



Hvad bruger vi pengene på?



Hvad får vi ud af pengene?



Hvilken forskel gør det for borgerne?

På voksen- og plejeudvalgets område er der udarbejdet nøgletal, der viser Norddjurs
Kommunes udgiftsniveau på en række udvalgte hovedområder sammenlignet med Norddjurs
Kommunes sammenligningskommuner. Nøgletallene er vedlagt som bilag.
Nøgletallene er primært taget fra ECO/VIVE og består af tal fra budget 2019. Desuden er der
medtaget beregnede budget 2020-tal for Norddjurs Kommune (regnet i 2019 p/l) for at kunne
anskueliggøre effekten af de vedtagne besparelser. Dette sker

ud fra en alt andet lige

betragtning om, at sammenligningskommunerne har et uændret serviceniveau fra 2019 til
2020.
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På voksen- og plejeudvalgets møde vil nøgletallene blive gennemgået.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter nøgletallene på voksen- og
plejeudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område

72091/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Nøgletallene blev udleveret på mødet og er vedlagt som bilag til referatet.
Voksen- og plejeudvalget drøftede nøgletallene og besluttede, at behandlingen af nøgletallene
fortsætter på det kommende møde i voksen- og plejeudvalget.
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Forslag om udmøntning af midler til ensomme ældre
27.00.00.A00

19/6377

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forbindelse med finansloven for 2019 bliver kommunerne tilført 100 mio. kr. årligt i 20192022 til at modvirke ensomhed hos ældre. Midlerne bliver udbetalt som en del af
bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne efter andelen af ældre.
Norddjurs Kommunes andel heraf forventes at være ca. 0,8 mio. kr. årligt.
Forvaltningen har to forslag til udmøntning af midlerne.
Model 1:
Der iværksættes en indsats målrettet de ældre borgere på kommunens plejecentre. Til trods
for, at der er personale og andre beboere i nærheden, er ensomhed en problemstilling for en
del plejecenterbeboere.
Med et reduceret serviceniveau – herunder ophør af klippekortsordningen på plejecentrene –
er der risiko for en stigningen i ensomhed og mistrivsel blandt de svageste ældre.
Ensomhedsmidlerne fordeles efter antallet af pladser på kommunens plejecentre. De anvendes
til at lave aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne tilpasses lokalt efter beboernes ønsker og
behov.
Model 2:
Midlerne anvendes til et projekt, som skal hjælpe til at forebygge ensomhed hos ældre i eget
hjem.
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I samarbejde med de praktiserende læger og civilsamfundsaktører afdækkes, dels
mulighederne for at opspore ensomme ældre, som kommunen ikke allerede er i kontakt med,
og dels hvordan de eksisterende aktivitets- og samværstilbud bedst videreformidles, så de
matcher de ønsker og interesser, som den enkelte ældre har.
På baggrund af erfaringerne udarbejdes ultimo 2020 et forslag til, hvordan midlerne kan
anvendes i de efterfølgende år.
Forslagene skal sendes til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 27. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommunes forventes at modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022. Midlerne
bliver tilført gennem bloktilskuddet.
Udmøntningen

af

midlerne

for

2019

sker

i

forbindelse

med

den

kommende

midtvejsregulering for 2019. KL forventer, at der vil komme en tilsvarende udvidelse af
servicerammen.
Det vil være muligt at tilrettelægge indsatserne, så de først opstartes i januar 2020, hvorved
midlerne for 2019 kan anvendes til finansiering af det forventede merforbrug på voksen- og
plejeudvalgets område i 2019.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslagene til anvendelse af midlerne til modvirkning af
ensomhed hos ældre sendes til høring i ældrerådet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Voksen- og plejeudvalget indstiller model 1 og sender forslagene i høring.
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Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2019 på voksen- og plejeudvalgets område
00.30.00.Ø00

19/42

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

Budget

inkl. drifts- regnskab

Budget 2019 (mio. kr.)
Drift

–

Forventet

overførsler

Afvigelse
til

opr.

budget*

indenfor
560,7

560,7

568,9

8,2

servicerammen

116,7

116,7

114,7

-2,0

Drift i alt

677,3

677,3

683,6

6,2

servicerammen
Drift

–

udenfor

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 560,7 mio. kr. i 2019, og der
forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. indenfor servicerammen på udvalgets område.
Samlet set forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område.
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.
Overordnet konklusion på drift
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På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 683,6 mio. kr., som medfører, at
der er et merforbrug på 6,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.
Merforbruget opstår på socialområdet og skyldes primært stigende udgifter til etablering af
særligt dyre enkeltmandsprojekter, boligplacering af en svært hjerneskadet borger i et
regionalt tilbud og udvidelse af foranstaltninger for en borger med bl.a. svær infantil autisme i
et privat botilbud. Hertil kommer et fald i indtægter i forbindelse med mellemkommunale
betalinger, manglende prisfremskrivning på ikke-lønarter samt kommunal medfinansiering af
Kofoedsminde.
Det kan desuden konstateres, at Norddjurs Kommune har et meget højt antal domsanbragte
udviklingshæmmede borgere set i forhold til nabo- og sammenligningskommunerne. Aktuelt
har Norddjurs Kommune 16 domsanbragte borgere.
Forvaltningen er i gang med at få indsamlet de helt præcise tal i nabo- og
sammenligningskommunerne og igangsætter samtidig et analysearbejde med henblik på at
kunne forklar, hvorfor Norddjurs Kommune har så højt et antal domsanbragte borgere.
Norddjurs Kommune har ingen indflydelse på antallet af domsanbragte og har kun begrænset
indflydelse på størrelsen af udgiften til de foranstaltninger, der skal iværksættes. Der er ofte
tale om meget dyre foranstaltninger. Resultatet af de indsamlede tal vil foreligge i forbindelse
med den næste budgetkontrol.
Til finansiering af dele af merudgifterne på socialområdet er der indregnet et mindreforbrug
på 0,8 mio. kr. vedrører en forskydning i anvendelsen af de midler til at styrke kommunens
indsats mod ensomhed blandt ældre borgere. Beløbet er afsat i forbindelse med vedtagelsen af
finansloven for 2019.
Det skal ligeledes bemærkes, at det vil være muligt at finansiere en del af det samlede
merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019 ved at udskyde igangsættelsen af
tilbagekøbte åbne aktivitetstilbud på sundheds- og omsorgsområdet til 1. januar 2020. Herved
kan der realiseres en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2019. Hertil kommer, at det evt. vil være
muligt, at finansiere en del af merforbruget ved at opsige aftalen om leje af de tomme
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træningsboliger allerede pr. 1. juni 2019. Hermed vil det være muligt, at realisere en
besparelse på ca. 0,1 mio. kr. i 2019. Den helårlige effekt af opsigelsen af træningsboligerne i
Posthaven er indregnet i budget 2020 i forbindelse med reduktionen på forebyggende- og
vedligeholdende træning i budget 2019.
Endeligt kan det overvejes at anmode de institutioner på voksen- og plejeudvalgtes område,
som ikke er blevet ramt af kraftige driftsbesparelser, om at udvise tilbageholdenhed med
afholdelsen af udgifter i 2019, så de opnår et driftsoverskud i størrelsesordenen 1,0 mio. kr.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen, en oversigt over budgetudfordringer og
budgetafvigelser samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Desuden skal det bemærkes, at voksen og plejeudvalget besluttede at sende en række tiltage
til faglig og økonomisk styring på socialområdet til høring. Tiltagene har været sendt til
høring i MED-udvalg og handicaprådet. En beskrivelse af tiltagene og de indkomne
høringssvar er vedlagt som bilag.
Driftsoverførsler
Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet driftsoverførsler fra 2018 i det korrigerede
budget. Dette skyldes, at overførslerne først blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde
den 23. april 2019.
Varslings-/opmærksomhedspunkter


I forbindelse med mellemkommunal afregning på sundheds- og omsorgsområdet ses
der en udvikling, hvor flere borgere søger væk fra plejecenterpladserne i kommunen,
samtidigt med at færre borgere fra andre kommuner vælger plejecentre i Norddjurs
Kommune.



Socialområdet er følsomt for udsving i særligt dyre personsager og
enkeltmandsprojekter.



Ny ordning vedrørende affald i kommunale institutioner. Det skal undersøges, om de
fysiske rammer i forhold til plads og udsugning er tilstrækkelig på de enkelte
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institutioner. Hertil kommer en usikkerhed om personaleforbrug ved den nye ordning
samt om der er behov for indkøb af ekstra materiel.
På voksen og plejeudvalgets møde den 4. juni 2019 vil der foreligge et første bud på, om det
vurderes, at der vil opstå et merforbrug på udvalgets samlede område i 2020. Hvis dette er
tilfældet vil der ligeledes blive forelagt en række forslag til omprioritering af budgettet og
reduktion af udgifterne.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise
kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på
udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i
årets løb.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. der godkendes en budgetomplacering på 0,057 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under
økonomiudvalget til Skovstjernen under voksen- og plejeudvalget.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets
samlede budget i 2019 skal reduceres.
3. de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet
godkendes.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 på voksen- og plejeudvalgets område
godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgsområdet

68528/19

2 Åben Anlægsoversigt marts

59428/19

3 Åben Budgetudfordringer og finansiering pr. marts 2019

68576/19
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4 Åben Tiltag til faglig og økonomisk styring på voksenområdet

07-05-2019

51499/19

5 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Notat om tiltag til faglig og økonomisk 65999/19
styring på voksenområdet
6 Åben Høringssvar fra Visitationsenheden - Notat om tiltag til faglig og 67334/19
økonomisk styring på voksenområdet
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
ad 1.
Tiltrådt.
ad 2.
Voksen- og plejeudvalget drøftede det forventede merforbrug og besluttede at afvente
udviklingen i forbruget på udvalgets område.
ad 3.
Tiltrådt.
ad 4.
Tiltrådt.
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Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018
00.32.10.Ø00

19/7408

Åben sag

Sagsgang
EAU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes revision, BDO, har pr. 9. april 2019 afgivet delberetning nr. 17 om
løbende revision for Norddjurs Kommune vedrørende regnskabsåret 2018.
Hvis, der er revisionsbemærkninger, er disse anført under afsnit 2.2. Revisionsbemærkninger
skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er ingen
bemærkninger under afsnit 2.2, og sagen fremlægges dermed udelukkende til efterretning for
de fagudvalg, som er omfattet af den udførte revision.
Den udførte revision har ikke givet anledning til nye revisionsbemærkninger. I delberetningen
følges der også op på revisionsmærkninger omtalt i tidligere revisionsberetninger. Det
fremgår under punkt 2.2.1, at der tidligere har været afgivet revisionsbemærkninger om
personsager under arbejdsmarkedsområdet på følgende sagsområder:


Integrationsprogram



Jobafklaringsforløb

I forhold til integrationsprogrammet ser revisionen ved deres opfølgning en forbedring i
sagsadministrationen

i

2.

halvår

af

2018,

og

derfor

afsluttes

den

tidligere

revisionsbemærkning på området. I forhold til jobafklaringsforløbet ser revisionen ved deres
opfølgning en forbedring på området i 2. halvår af 2018, og derfor afsluttes den tidligere
revisionsbemærkning også på dette område.
Revisionens gennemgang af personsager er foretaget som kombination af test af kontroller
samt juridisk kritisk revision på områder vedrørende tilbud til udlændinge, personlige tillæg
og helbredstillæg, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger.
Revisionens opfattelse er, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med
gældende regler. På områderne vedrørende sygedagpenge, forsikrede ledige, fleksjob,
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kontanthjælp, uddannelseshjælp og hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven er der alene
fundet få eller ingen fejl.
På områderne vedrørende integrationsprogram og jobafklaringsforløb vurderer revisionen
dog, at der er behov for fortsat fokus på sagsadministrationen.
Revisionen har på området vedrørende integrationsprogrammet modtaget en redegørelse fra
forvaltningen om, hvordan der vil blive arbejdet med de konstaterede problemstillinger.
Revisionen vurderer på den baggrund, at der i løbet af 2. halvår 2018 er sket en forbedring i
sagsadministrationen.
På området vedrørende jobafklaringsforløb har forvaltningen selv i deres eget ledelsestilsyn
konstateret problemstillinger med afholdelse af lovpligtige samtaler og passive perioder uden
indsats. Revisionen har modtaget en redegørelse fra forvaltningen omkring handlingsplan for
området, som er iværksat i løbet af 2. halvår 2018.
Der har været decentrale besøg på Auning Skole under børne- og ungdomsudvalget samt
Rusmiddelcentret og Fuglsanggården under voksen- og plejeudvalget. Ved besøgene på
Auning Skole og Rusmiddelcentret konstateredes det, at der ikke forelå en beskrivelse af,
hvordan det økonomiske ledelsestilsyn er tilrettelagt, jf. bestemmelserne herom i kommunens
principper for økonomistyring. Økonomisk sekretariat har fulgt op herpå. Auning Skole og
Rusmiddelcentret har efterfølgende udarbejdet beskrivelsen henholdsvis ultimo januar 2019
og ultimo februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune delberetning nr. 17 for regnskabsåret
2018 tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Tiltrådt.
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Statistik 1. kvartal 2019
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 1. kvartal 2019 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Statistik, sundheds- og omsorgsområdet 1. kvartal 2019

66850/19

2 Åben Statistik, socialområdet - 1. kvartal 2019

67436/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg den 15. oktober
2018 i Område Auning/Allingåbros bofællesskaber på Banesvinget 18-20 i Auning.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og
pårørenderådet på Banesvinget. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet
og bruger- og pårørenderådet på Banesvinget 18-20.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning Allingåbro, 66127/19
Banesvinget 18-20
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
27.42.32.K07

18/16327

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har gennemført brandsyn på følgende steder:
Plejecenter Digterparken
Beredskab & Sikkerhed har den 2. april 2019 gennemført brandsyn på Plejecenter
Digterparken i Grenaa.
Tilsynsrapporten indeholder to påbud vedrørende henholdsvis manglende dokumentation af
ugentlig trykprøvning af sprinkleranlæg og oplagring af møbler i flugtvej.
Begge påbud er straks efterkommet.
Plejecenter Fuglsanggården
Beredskab & Sikkerhed har den 12. marts 2019 gennemført brandsyn på Plejecenter
Fuglsanggården i Grenaa.
Tilsynsrapporten indeholder 2 påbud vedrørende helholdsvis møbler i flugtveje og branddøres
lukkefunktion.
Påbud nr. 1 er straks efterkommet, mens påbud nr. 2 efterkommes straks nye døre leveres.
Der er desuden anbefalinger af bygningsmæssig karakter, der arbejdes videre med.
Plejecenter Grønnegården
Beredskab og Sikkerhed har den 27. februar 2019 gennemført brandsyn på Plejecenter
Grønnegården i Grenaa.
Tilsynsrapporten indeholder et påbud vedrørende oplag foran flugtdør. Dette blev fjernet
under tilsynet.
Tilsynsrapporterne med tilhørende handleplaner er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne med tilhørende handleplaner tages til
efterretning
Bilag:
1 Åben Brandsynsrapport, Grønnegården 2019

64237/19

2 Åben Handleplan, Fuglsanggården 2019

64235/19

3 Åben Brandsynsrapport, Fuglsanggården 2019

64234/19

4 Åben Brandsynsrapport, Digterparken 2019

64233/19

5 Åben Handleplan, Digterparken 2019

64511/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
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:


KL's social- og sundhedspolitisk forum 2019 den 9.-10. maj 2019. Et program for
konferencen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Program - KL's social- og sundhedspolitisk forum 2019
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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07-05-2019

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.
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 07-05-2019
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 to nye ankeafgørelse hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse. Begge afgørelser er blevet stadfæstet.
Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdet har truffet afgørelse.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet

68560/19

2 Åben Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet

68559/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 07-05-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs Kommune
1.

Drejebog for udarbejdelse af demenspolitik (54895/19)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune (65906/19)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for ny demenspolitik i Norddjurs
Kommune (65919/19)

3.

Drejebog for en ny psykiatripolitik i Norddjurs Kommune
1.

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

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs
Kommune (65904/19)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Drejebog for ny psykiatripolitik i Norddjurs
Kommune (65917/19)

4.

Forslag til kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagte
beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud
1.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (51479/19)

2.

Kvalitetsstandard

for

beskyttet

beskæftigelse/særligt

tilrettelagt

beskæftigelsesforløb (51481/19)
3.

Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til kvalitetsstandarder for beskyttet
beskæftigelsesærligt (65908/19)

5.

Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
1.

Revideret værdighedspolitik 2018-2021 (49142/19)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
(65899/19)

3.

Høringssvar fra ældrerådet - Ændring af værdighedspolitik for 2018-2021
(65916/19)

6.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentrene i 2018
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1.
7.

12.

14.

Årsrapport for magtanvendelse 2018 (65950/19)

Tilsynspolitikker for 2019
1.

Tilsynspolitik for hjemmepleje 2019 (66483/19)

2.

Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre 2019 (66485/19)

Orientering om forslag til sundhedsreform
1.

Sundhedsreform - Oversigt (68436/19)

2.

Politisk aftale - Et stærkere sundhedsvæsen tættere på dig (65007/19)

3.

Styrket akutberedskab - aftale om sundhedsreform 2019 (67658/19)

Orientering om nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område
1.

16.

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed 2018 (41985/19)

Årsrapport for magtanvendelse i 2018
1.

10.

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen 2018 (41870/19)

Årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2018
1.

9.

Årsrapport for kommunale tilsyn på plejecentre 2018 (41906/19)

Årsrapport for kommunale tilsyn i hjemmeplejen i 2018
1.

8.

07-05-2019

Nøgletal på voksen- og plejeudvalgets område (72091/19)

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

Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgsområdet (68528/19)

2.

Anlægsoversigt marts (59428/19)

3.

Budgetudfordringer og finansiering pr. marts 2019 (68576/19)

4.

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

5.

Høringssvar fra handicaprådet - Notat om tiltag til faglig og økonomisk styring
på voksenområdet (65999/19)

6.

Høringssvar fra Visitationsenheden - Notat om tiltag til faglig og økonomisk
styring på voksenområdet (67334/19)
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17.

Revisionsberetning nr. 17 - regnskabsåret 2018
1.

18.

19.

07-05-2019

Revisionsberetning nr. 17 om løbende revision 2018 (58337/19)

Statistik 1. kvartal 2019
1.

Statistik, sundheds- og omsorgsområdet 1. kvartal 2019 (66850/19)

2.

Statistik, socialområdet - 1. kvartal 2019 (67436/19)

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning/Allingåbro, Banesvinget 18-20
1.

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Auning Allingåbro, Banesvinget
18-20 (66127/19)

20.

21.

Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
1.

Brandsynsrapport, Grønnegården 2019 (64237/19)

2.

Handleplan, Fuglsanggården 2019 (64235/19)

3.

Brandsynsrapport, Fuglsanggården 2019 (64234/19)

4.

Brandsynsrapport, Digterparken 2019 (64233/19)

5.

Handleplan, Digterparken 2019 (64511/19)

Orientering
1.

22.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
1.

23.

Program - KL's social- og sundhedspolitisk forum 2019 (66615/19)

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2019 (68566/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2019 - Handicap- og psykiatriområdet (68560/19)

2.

Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet (68559/19)
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