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Besøg på Digterparken
00.22.00.G01

18/3222

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg på plejecenter Digterparken i Grenaa, hvor
aftaleholder Lene Ballegaard vil vise rundt og orientere om stedet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Aftaleholder Lene Ballegaard viste rundt på plejecenter Digterparken, hvor voksen- og
plejeudvalget besøgte både akutafsnittet og de almindelige plejeboliger. Derudover fortalte
Lene Ballegaard om den daglige drift af stedet.
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Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
27.00.00.P22

18/1332

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2017, at ”der i 2018
igangsættes en proces, som leder frem til en model, der kan medvirke til at styrke og fremme
dialogen og samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledere i de enkelte
botilbud og derigennem aktivt understøtter arbejdet med at skabe en god, meningsfyldt og
udviklende hverdag for beboerne”.
Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at ”der i 2018 igangsættes en proces med
udarbejdelsen af en pårørendepolitik”.
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2018 en tidsplan og drejebog
for udarbejdelsen af en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune. En pårørendepolitik, der
skal fungere som et grundlag for samarbejde og dialog, og skal bidrage til at understøtte, at
brugerne får de bedste muligheder for at have indflydelse på eget liv.
Processen har været inddelt i to overordnede faser:
1. Fastlæggelse af politikkens hovedtemaer og målgrupper
2. Formulering af indholdet i politikken.
I hver fase er der sket en bred inddragelse af såvel brugere og pårørende som kommunale
medarbejdere og ledere. Der har desuden været nedsat en bredt sammensat styregruppe med
repræsentanter

fra

ældrerådet,

handicaprådet,

plejecentre,

handicapinstitutioner

og

forvaltningen, som har fungeret gennem hele processen.
Fase 1 blev skudt i gang med to offentlige møder, hvor interesserede borgere, politikere og
medarbejdere bød ind med deres holdninger og ønsker til et godt pårørendesamarbejde. På
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baggrund af den indledende proces udarbejdede styregruppen et forslag til målgrupper,
kerneværdier og hovedemner, som blev godkendt af voksen- og plejeudvalget den 26. juni
2018.
Efterfølgende skete der yderligere inddragelse og indsamling af viden, idet der blev
gennemført interview med borgere, pårørende og medarbejdere tilknyttet de forskellige dele
af socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.
Det

samlede

materiale

dannede

grundlaget

for

en

temadag,

hvor

politikere,

medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra handicaprådet og ældrerådet formulerede
hovedindholdet i pårørendepolitikken.
På baggrund af temadagen har forvaltningen udarbejdet et forslag til en pårørendepolitik for
Norddjurs Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag.
Det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelse af den endelige version af
pårørendepolitikken vil ske justeringer i layout og billedmateriale.
Forslag til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 21. januar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune
sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Godkendelse af regnskab 2017 for Djurs Mad I/S
00.32.10.S00

18/20350

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i
august 2017, at flytte produktionen af varm mad ud til de enkelte plejecentre. I forlængelse
heraf besluttede begge kommuner, at produktionen af madservice til hjemmeboende borgere
ikke længere skal produceres hos Djurs Mad I/S. Dette medførte, at Djurs Mad I/S lukkede
den 1. februar 2018.
I forbindelse med beslutningen om nedlukning af Djurs Mad I/S har bestyrelsen i selskabet
afholdt sit sidste bestyrelsesmøde den 18. december 2017. Herefter er der nedsat et
administrativt forretningsudvalg, der bl.a. har til opgave at godkende regnskabet for 2017 og
2018 samt at sikre en tilbageførsel af den likvide beholdning til de to ejerkommuner.
Ifølge interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S skal det reviderede og godkendte
årsregnskab, jfr. § 8 stk. 5 forelægges interessenterne – Syddjurs Kommune og Norddjurs
Kommune – til godkendelse.
På nuværende tidspunkt foreligger det reviderede regnskab for 2017.

Det skal i den

forbindelse bemærkes, at BDO har oplyst, at regnskabet for 2017 også - jfr.
årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder – skal indeholde konsekvenserne af større
og kendte dispositioner, der er foretaget i løbet af 2018. Dette medfører, at regnskab 2017
også indeholder indtægten ved salg af Djurs Mads køkken og en betydelig nedskrivning af
selskabets værdier som følge af, at der er en difference mellem køkkenets afskrevne værdi og
den faktiske salgspris.
Årsagen til, at regnskabet for 2017 først kan afsluttes ultimo 2018 er, at der grundet en lang
salgsproces har været usikkerhed om den reelle værdi af selskabets bygninger.
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Forretningsudvalget har godkendt regnskabet for 2017, der samlet set viser følgende resultat:
OMKOSTNINGER

Korrigeret budget 2017

Regnskab 2017

INDTÆGTER
Indtægter i alt

18.896.000

18.705.806

Lønninger mv.

8.175.000

9.220.870

Vareforbrug

8.048.000

5.890.084

Lokaleomkostninger

500.000

1.625.209

Autodrift

300.000

727.622

Administrationsomkostninger

212.000

478.851

17.235.000

17.942.636

Resultat før afskrivninger

1.661.000

763.170

Afskrivninger i alt

1.661.000

20.557.788

0

-19.794.618

Udgifter

Udgifter i alt

RESULTAT
Anm.:+ = overskud, - = underskud.

Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat fra BDO er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Regnskabet for 2017 viser et underskud på ca. 19,8 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at
værdien af selve køkkenet inkl. inventar er nedskrevet med ca. 18,857 mio. kr. Den
nedskrevne værdi skal jfr. årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder indregnes i
regnskabet for 2017, idet køkkenets reelle salgsværdi kun har været på 6,0 mio. kr. Det kan
oplyses, at køber pr. 15. november 2018 har indbetalt den samlede købssum.
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I 2017 har der desuden været afholdt følgende særlige udgifter i forbindelse med afviklingen
af selskabet:


Indfrielse af restgæld i forbindelse med leasing af 4 kølekasser til kølebilerne – 0,421
mio. kr.



Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og særlig feriegodtgørelse til medarbejderne –
2,687 mio. kr.



Udgifter til ejendomsmægler og advokater i forbindelse med salg af køkkenet – 0,182
mio. kr.

Det skal bemærkes, at selskabet ville have vist et overskud på ca. 2,2 mio. kr. i 2017, hvis der
korrigeres for de ovennævnte ekstraordinære udgifter og værdinedskrivninger.
Forretningsudvalget for nedlukning af Djurs Mad I/S har fået revisionsselskabet BDO til at
udarbejdet et notat, der beskriver de regnskabstekniske forhold, der påvirker regnskabet for
2017. Af notatet fremgår det bl.a., at selskabets materielle anlægsaktiver, som består af grund,
bygninger, driftsmateriel samt inventar har været afskrevet i henhold den valgte
regnskabspraksis. Dette medfører, at når ejendommen m.m. bliver solgt til en lavere pris end
den nedskrevne værdi, kan der konstateres et tab. Der er derfor i forbindelse med
regnskabsafslutningen for 2017 foretaget nedskrivning af de materielle anlægsaktiver, så
værdien svarer til salgsprisen på 6,0 mio. kr. Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig
betydning for interessentskabskommunerne, idet nedskrivningen er mindre end størrelsen på
selskabets egenkapital. Notatet fra BDO er vedlagt som bilag.
Tilbageførsel af den likvide beholdning til de to interessenter/ejerkommuner
Djurs Mad I/S har siden ibrugtagningen af selve køkkenet i 2011 genereret en likvid
beholdning, der oprindeligt skulle anvendes til bl.a. fremtidige genafskaffelser af
køkkenudstyr og større vedligeholdelsesarbejder på bygningen. Den likvide beholdning var
pr. 31. december 2017 på 11,684 mio. kr. De to ejerkommuner besluttede primo 2018, at der
skulle tilbageføres 8,179 mio. kr. svarende til 70 pct. af selskabets likvide beholdning til
ejerne.
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Pr. 13. december 2018 er den likvide beholdning inkl. salgsindtægten fra salg af køkkenet
ifølge BDO på ca. 7,936 mio. kr. Det foreslås, at der på nuværende tidspunkt tilbageføres 65
pct. af den likvide beholdning til de to ejerkommuner svarende til ca. 5,158 mio. kr. De
resterende 2,778 mio. kr., forbliver i selskabet og anvendes til dækning udgifter, der afholdes i
2018 og 2019 - herunder tilbagebetaling af momsrefusionen samt betaling af udgifter til
revision og advokater. Et evt. restbeløb vil blive tilbageført til ejerkommunerne, når selskabet
er helt afviklet.
Regnskab 2018
Det kan oplyses, at BDO vil udarbejde et samlet regnskab for 2018/2019, når selskabet er
endeligt afviklet. Regnskabet forventes at foreligge i marts 2019. Herefter vil det
administrative forretningsudvalg blive nedlagt.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. regnskab 2017 for Djurs Mad I/S godkendes.
2. der primo 2019 tilbageføres ca. 5,158 mio. kr. svarende til 65 pct. af selskabets likvide
beholdning til de to ejerkommuner.
Bilag:
1 Åben Djurs Mad - Revisionsprotokolat vedrørende årsregnskabet 2017

224085/18

2 Åben Regnskab 2018 - Djurs Mad - Djurs Mad Årsrapport 2017

224071/18

3 Åben Djurs Mad notat til årsrapport 2017

226117/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Tiltrådt.
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Orientering om udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2019
00.30.00.Ø00

18/14515

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. december 2018 en indstilling fra
voksen- og plejeudvalget om, at besparelserne på udvalgets område skal gennemføres på
følgende måde:
Nr.

Forslag

2019

2020

2021

2022

S701

Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

S702

Lukning af åbne cafetilbud

-0,350

-1,400

-1,400

-1,400

-1,900

-3,100

-3,100

-3,100

-0,600

-1,200

-1,200

-1,200

-2,650

-5,400

-5,400

-5,400

-2,000

-3,000

-3,000

-3,000

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

S709

Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct. -0,900

-1,800

-1,800

-1,800

S710

Effektivisering af drift

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

S711

Justering af mængdeændringsmodel

-0,800

-4,900

-1,500

-0,600

-1,600

-1,700

-1,700

-1,700

S703
S704
S705
S706
S707
S708

S712

Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning
reduceres
Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes
Den generelle normering i primært dagvagt reduceres
med ca. 10 pct.
Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til
hver tredje uge
Klippekortsordning ophører helt
Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca.
10 pct.

Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og
cirkulæreprogram

S713

Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde

-0,450

-0,450

-0,450

-0,450

S714

Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges

-0,100

-0,300

-0,300

-0,300

S715

Ferieordning for beboere i botilbud reduceres

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000
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Nr.

Forslag

2019

2020

2021

2022

S716

Ledsagerordning - §81 ophører

0,000

0,000

0,000

0,000

-1,200

-2,400

-2,400

-2,400

-1,300

-3,000

-3,000

-3,000

0,000

0,000

-1,200

-1,600

-0,300

-1,000

-1,000

-1,000

-0,300

-0,900

-0,900

-0,900

S717
S718
S719
S720
S721

Aktivitets-

og

beskæftigelsestilbud

samt

STU

reduceres med ca. 10 pct.
Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i
botilbud reduceres med ca. 10 pct.
Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum
Revurdering

af

ledelsesstrukturen

på

primært

handicap- og psykiatriområdet
Samling af administrative medarbejdere på sundhedsog omsorgsområdet

-17,550 -34,350 -32,150 -31,650
Voksen- og plejeudvalget lægger vægt på, at det med de tilbagekøbte beløb bliver muligt at
besvare nødkald straks, og at det derefter aftales med borgerne, hvor hurtigt, der er behov
for, at personalet når frem. Derudover lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at aflastning
i eget hjem tilbageføres fra det midlertidige serviceniveau på ”op til 2 timer ugentlig” til igen
at blive på ”op til 4 timer ugentlig.
Voksen- og plejeudvalget indstiller desuden, at der i 2020 afsættes 0,3 mio. kr. til optimering
af sygeplejeklinikker og 0,5 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr for at muliggøre
gennemførelsen af besparelserne på hjemmesygeplejen. De resterende 1,8 mio. kr. i 2020
afsættes som en buffer.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen og sundheds- og
omsorgschef Søs Fuglsang give en aktuel status på udmøntningen af de vedtagne besparelser.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Status på motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud for
voksne
27.03.00.G01

18/20525

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over motions- og idrætsaktiviteter for borgere i
Norddjurs Kommunes botilbud for voksne.
Oversigten er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes 226119/18
botilbud
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Orientering om kammeradvokatens udtalelse om betaling for ophold på akutpladser
29.24.00.P00

18/20593

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Den 5. december 2018 meddelte kammeradvokaten, at det er kammeradvokatens vurdering, at
kommunerne ikke har lovhjemmel til at opkræve betaling for de kommunale akutpladser.
Begrundelsen er, at disse pladser er en del af det samlede tilbud om hjemmesygepleje. Ifølge
sundhedslovens § 138, skal hjemmesygepleje leveres vederlagsfrit.
Norddjurs Kommune har 24 midlertidige pladser i Grenaa fordelt på 19 midlertidige pladser i
Plejecenter Digterparken, samt 5 midlertidige demenspladser på Plejecenter Fuglsanggården.
Derudover er der 8 døgngenoptræningspladser i Auning.
Tidligere blev de 24 midlertidige pladser i Grenaa omtalt som akutpladser, selvom pladserne
er blevet benyttet til forskellige formål.
For at skabe klarhed, har sundheds- og omsorgsområdet revideret arbejdsgangsbeskrivelserne
for de midlertidige pladser, og herunder uddybet beskrivelserne af målgrupperne for de
forskellige tilbud om ophold på midlertidig plads.
De 24 midlertidige pladser i Grenaa anvendes til følgende forskellige formål:
a. Aflastning af pårørende
b. Rehabiliteringsforløb
c. Pleje og behandling af døende borgere – ingen tidsbegrænsning
d. Akutindsats – op til 3 døgn
På det foreliggende materiale vurderes det, at kammeradvokatens vurdering er rettet mod
kategorierne c. og d.
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Målgruppen for tilbud om en akutindsats i Norddjurs Kommune er:
1. Borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom, som ikke kræver
hospitalsindlæggelse og hvor det samtidigt vurderes, at borgeren har et uopsætteligt
behov for en pleje/sygepleje, der ikke kan ydes i eget hjem.
2. Borgere med ustabile og komplekse problemstillinger, hvor der er behov for tæt
samarbejde med en behandlingsansvarlig læge og hvor det samtidigt vurderes, at
borgeren har et behov for en pleje/sygepleje, der ikke kan ydes i eget hjem.
En akutindsats tilbydes i op til 3 døgn. Hvis borgeren vurderes at have behov for forlængelse
af det midlertidige ophold på grund af f.eks. et væsentligt funktionstab, visiteres borgeren til
et rehabiliteringsforløb.
Norddjurs Kommune har hidtil opkrævet betaling for mad og vask af linned, når borgere blev
indlagt på en af kommunens midlertidige pladser. Dette har været gældende uanset formålet
med, at borgeren har fået tilbudt ophold på en midlertidig plads. Det kan oplyses, at
døgntaksten i 2018 er 142 kr.
På baggrund af kammeradvokatens udmelding valgte Sundheds- og Omsorgsområdet i
Norddjurs kommune – den 5. december 2018 - at stoppe med at opkræve betaling fra de
borgere, der benytter akutpladser i Norddjurs Kommune:
-

fordi de er snarligt døende eller

-

fordi de har behov for at benytte vores aktuelle akuttilbud.

Siden har Sundheds- og ældreministeriet i et brev den 18. december 2018 meddelt
kommunerne, at de nødvendige regelændringer forventes at være på plads i starten af 2019.
Indtil da, er det anbefalingen og henstillingen fra ministeriet, at kommunerne ikke opkræver
egenbetaling for kost, linned og tøjvask mv. for borgere, der opholder sig på en kommunal
akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Brevet er vedlagt som bilag.
I forlængelse heraf har KL den 20. december 2018 sendt et brev til alle kommuner, hvor de
anbefaler kommunerne, at de pr. 18. december 2018 undlader, at opkræve egenbetaling for
kost linned, tøjvask o.lign mens borger er på en kommunal akutplads.
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Egenbetalingen for kommunale akutpladser i Norddjurs Kommune er ophørt. Der opkræves
fortsat

brugerbetaling

for

øvrige

borgerforløb

på

midlertidige

pladser,

inklusiv

døgngenoptræning i Auning.
Økonomiske konsekvenser
I 2018 har der frem til den 19. december 2018 været indlagt 250 borgere på Plejecenter
Digterparken. Heraf har 118 borgere fået tilbudt et midlertidigt ophold på grund af enten et
behov for kommunens akutindsats (104) eller fordi borgeren er snarligt døende og ikke ønsker
at dø hjemme eller på hospice (14).
Varigheden af disse 2 former for midlertidige ophold har i gennemsnitligt været ca. 12 dage
pr. borgerforløb.
Brugerbetalingen for 2018 er indtil nu ca. 300.000 kr. Ca. 55% af ovenstående beløb svarende til ca. 165.000 kr. - er indbetalt i forbindelse med ophold på akutplads, hvor der fra
5. december 2018 ikke opkræves brugerbetaling.
I forhold til 2019, så er det forventningen, at antallet af døende borger, der ønsker at benytte
et midlertidigt tilbud i den sidste del af deres liv, er uændret.
I forhold til akutindsats er forventningen en væsentlig reduktion i antal dage de enkelte
borgerforløb er registreret med denne indsats. Dette vil med stor sandsynlighed blive delvist
opvejet af de praktiserende lægers øgede opmærksomhed på kommunens kompetencer
indenfor det akutte område.
De økonomiske konsekvenser af et stop for brugerbetaling er svære at anslå, før der kommer
en klar udmelding om omfanget af ophør med brugerbetaling.
Tallene for Plejecenter Fuglsanggården og Træningscenter Auning (frem til samling af
døgngenoptræningspladserne i Auning) er ikke kendte, men vurderes at være marginale i
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relation til den nuværende opgørelse. Dette vil dog få væsentlig betydning, hvis ophør af
brugerbetaling udvides til at omfatte flere former for midlertidige ophold.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om brugerbetaling ved ophold på akutpladser
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brev fra KL - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

225661/18

2 Åben Bilag til brev fra KL - Brev fra SUM om stop for egenbetaling på 225662/18
kommunale akutpladser til KL
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Orientering om finansiering af intravenøs hjemmebehandling
29.24.00.P00

18/20561

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Borgere i Østjylland har hidtil kunnet modtage intravenøs behandling (IV) med eksempelvis
antibiotika i eget hjem af den kommunale hjemmesygepleje og har dermed kunnet undgå eller
forkorte en sygdomsindlæggelse.
På grund af uenighed mellem Region Midtjylland og kommunerne om, hvem der skal
finansiere hjemmebehandlingen, har mange af kommunerne opsagt deres aftaler med
regionen, og det er derfor ikke længere muligt for patienterne at modtage intravenøs
behandling i eget hjem.
Efterfølgende har sundhedsministeren forholdt sig til den finansielle tvist mellem Region
Midtjylland og kommunerne.
Ifølge sundhedsministeren er intravenøs behandling i borgeres egne hjem både regionens
faglige og økonomiske ansvar, medmindre den har indgået aftale med kommuner om andet.
Hvis en borger udskrives fra sygehus til fortsat behandling med drop i hjemmet, er der ifølge
ministeren, tale om fortsat sygehusbehandling, og lægen på sygehuset er fortsat ansvarlig for
den iværksatte behandling, selvom det foregår hjemme hos borgeren. Endvidere slås det fast,
at afholdelse af udgifter til behandling i hjemmet følger behandlingsansvaret. Såfremt den
kommunale sygeplejerske skal varetage opgaven, skal der foreligge en konkret aftale herom,
der bl.a. beskriver kompetencerne hos de sygeplejersker, der skal varetage opgaven. Endelig
slår ministeren fast, at jf. standarderne for kommunale akuttilbud er kommunerne ikke
forpligtede til at løfte opgaven med intravenøs behandling.
Sundhedsministerens svar er vedlagt som bilag.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om finansiering af intravenøs hjemmebehandling
tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sundhedsministerens svar vedr. intravenøs behandling
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo november 2018
00.30.14.Ø00

18/42

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt
Korr.
budget
ekskl.
Budget 2018 (mio. kr.)

Drift
Anlæg

Opr.

drifts-

Budget*

overførsler Forbrug regnskab

Forventet
Afvigelse**

675,6

673,5

590,8

667,5

-8,1

0,3

0,6

0,6

0,6

0,3

* Det oprindelige budget er justeret med -7,604 mio. kr. vedrørende budget til visitatorer, der er overgået til økonomiudvalgets område jfr.
kommunalbestyrelsens beslutninger den 9. oktober 2018 og den 11. december 2018.
**- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget.

Voksen- og plejeudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i Forventet forbrug
(Mio. kr.)

alt

Voksen-og plejeudvalget

af overførsler
6,7

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 667,5 mio. kr. Dette medfører et
mindreforbrug på ca. 8,1 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2018 i forhold til det
oprindelige budget.
Driftsoverførsler
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På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 556,7 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug vil ligge 0,6 mio. kr. under servicerammen. Der gøres opmærksom på, at
servicerammen er blevet nedjusteret med 7,604 mio. kr. som følge af, at budgettet til
visitatorer på sundheds- og omsorgsområdet er overgået fra voksen- og plejeudvalgets område
til økonomiudvalgets området jfr. kommunalbestyrelsens beslutninger den 9. oktober 2018 og
11. december 2018.
Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budget. Merforbruget vedrører overførslerne fra 2017 på 0,6 mio. kr. Samlet set forventes der et
regnskab på 0,6 mio. kr.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.
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 budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område for
ultimo november 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo 226122/18
november 2018
2 Åben Anlægsoversigt - november 2018

217726/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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9.

08-01-2019

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Digterparken
29.09.15.K09

18/18569

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et uanmeldt og et anmeldt
tilsynsbesøg på plejecenter Digterparken henholdsvis den 8. oktober og den 12. november
2018.
Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra bruger-og pårørenderådet er vedlagt som bilag.
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 27. november 2018, at tilsynsrapporten
vedrørende Plejecenter Digterparken skal sendes til høring i ældrerådet. Høringssvaret er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten vedrørende Plejecenter Digterparken
godkendes.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Digterparken

205711/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - 222834/18
Plejecenter Digterparken
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
27.30.00.K09

18/4180

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg hos Område Ørum,
Nøddebo den 26. november 2018.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og
pårørenderådet på Nøddebo. Høringsfristen fastsættes til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet
og bruger- og pårørenderådet på Nøddebo
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Plejecenter Digterparken
29.00.00.K09

18/16546

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 26. februar 2018 gennemført et planlagt risikobaseret
tilsyn på Plejecenter Digterparken i Grenaa.
Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige ydelser – herunder journalføring,
medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for Patientsikkerhed er øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget har udløst en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Der

er

problemer

af

mindre

omfang

uden

væsentlig

risiko

for

patientsikkerheden. Som udgangspunkt henstilles til, at der rettes op på
problematikkerne, og der kommer ikke yderligere opfølgning herpå.
Styrelsen konkluderer generelt, at Digterparken fremstår velorganiseret med gode procedurer
og høj grad af systematik.
Dog konstaterede styrelsen enkelte mangler i den sundhedsfaglige dokumentation, og at der
var et enkelt tilfælde, hvor medicinhåndteringen var i uoverensstemmelse med gældende
regelsæt.
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
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Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 30. oktober 2018, at tilsynsrapporten
skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådet på
Digterparken. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten godkendes.
Bilag:
1 Åben Plejecenter Digterparken - Tilsynsrapport 2018
2 Åben Høringssvar

fra

handicaprådet

-

Tilsynsrapport

177659/18
-

Plejecenter 199589/18

Digterparken
3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for 222838/18
Patientsikkerhed - Plejecenter Digterparken
4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Digterparken - 222919/18
Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Plejecenter
Digterparken
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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12.

08-01-2019

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Anholt
29.00.00.K09

18/17644

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. juni 2018 gennemført et planlagt risikobaseret tilsyn
hos Hjemmesygeplejen Anholt.
Det risikobaserede tilsyn træder i stedet for det tidligere embedslægetilsyn. Derfor er formålet
med

tilsynet

at

vurdere

de

sundhedsfaglige

ydelser

–

herunder

journalføring,

medicinhåndtering, personalekompetencer, faglig refleksion samt patientsikkerhedsmæssige
forhold.
Styrelsen for Patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget har udløst en indplacering i kategorien:


Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
o Samtlige målepunkter for tilsynet var opfyldt, og der var dermed ingen fund.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 27. november 2018, at tilsynsrapporten
skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten vedrørende Hjemmesygeplejen Anholt
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Hjemmesygeplejen Anholt

191768/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for 222844/18
Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Anholt
3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for 222847/18
Patientsikkerhed - Hjemmesygeplejen Anholt
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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13.

08-01-2019

Tilsynsrapport fra Beredskab og Sikkerheds brandsyn
27.42.32.K07

18/16327

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed har den 12. oktober 2018 gennemført brandsyn på Plejecenter
Glesborg.
Tilsynsrapporten indeholder tre påbud vedrørende møbler i flugtvej, anvendelse af
sikkerhedsbeslag på døre samt synlighed af brandmateriel. Alle påbud er efterkommet.
Tilsvarende er der den 2. oktober 2018 gennemført brandsyn på Plejecenter Fuglsanggården.
Tilsynsrapporten indeholder to påbud vedrørende møbler i flugtvej, og anvendelse af
sikkerhedsbeslag. Alle påbud er efterkommet.
Tilsynsrapporten fra Plejecenter Fuglsanggården indeholder desuden anbefalinger vedrørende
bygningens indretning samt branddøre. Der undersøges på handlemuligheder i forhold til
disse.
Tilsynsrapporterne og tilhørende handleplaner er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne for brandsyn med tilhørende handleplaner
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Glesborg Plejecenter - Brandsynsrapport 2018

224315/18

2 Åben Glesborg Plejecenter - Handleplan på brandsyn 2018

226130/18

3 Åben Fuglsanggården - Brandsynsrapport 2018

224927/18

4 Åben Fuglsanggården - Handleplan på brandsyn 2018

226129/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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08-01-2019

Orientering
00.22.00.I00

18/293

Åben sag

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


Orientering om aftale med private leverandører af genoptræning.
En skrivelse fra KL er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Brev fra KL vedr. frit valg til genoptræning
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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08-01-2019

Ankeafgørelser
27.00.00.K03

18/947

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2018
fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget tre nye ankeafgørelser, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 28-30). Alle sagerne er blevet
stadfæstet.
Der er modtaget to nye ankeafgørelse, hvor socialområdet har truffet afgørelse (sag nr. 1415). Én af sagerne er blevet ændret og én er blevet hjemvist.
Oversigter over afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet

226145/18

2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet

226144/18

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Godkendt.
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08-01-2019

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
00.22.04.P35

18/294

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.
Derudover er der udarbejdet et revideret forslag til tidsplan for arbejdet med
opdatering/udarbejdelse af politikker på voksen- og plejeudvalgets område. Forslaget er
vedlagt som bilag.
Det kan oplyses, at voksen- og plejeudvalget har mulighed for at deltage i KL’s Social- og
Sundhedspolitiske Forum den 9. – 10. maj 2019. Alternativt kan udvalget indenfor samme
økonomiske ramme vælge at tage på en studietur med et indhold efter eget valg.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. forslaget til voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2019 godkendes.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter deltagelsen i KL’s Social- og Sundhedspolitiske
Forum den 9. og 10. maj 2019 og muligheden for alternativt at arrangere en studietur
med et indhold efter eget valg.
Bilag:
1 Åben Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2019

226148/18

2 Åben Tidsplan for politikker på voksen- og plejeudvalgets område

226149/18
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 08-01-2019
Ad. 1
Godkendt.
Ad. 2
Voksen- og plejeudvalget drøftede mulighederne for enten at deltage i KL’s Social- og
Sundhedspolitiske Forum eller tage på studietur.
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Bilagsoversigt
2.

Drøftelse af ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

3.

5.

Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune (226113/18)

Godkendelse af regnskab 2017 for Djurs Mad I/S
1.

Djurs Mad - Revisionsprotokolat vedrørende årsregnskabet 2017 (224085/18)

2.

Regnskab 2018 - Djurs Mad - Djurs Mad Årsrapport 2017 (224071/18)

3.

Djurs Mad notat til årsrapport 2017 (226117/18)

Status på motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud for
voksne
1.

Motions- og idrætsaktiviteter for borgere i Norddjurs Kommunes botilbud
(226119/18)

6.

Orientering om kammeradvokatens udtalelse om betaling for ophold på akutpladser
1.

Brev fra KL - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser (225661/18)

2.

Bilag til brev fra KL - Brev fra SUM om stop for egenbetaling på kommunale
akutpladser til KL (225662/18)

7.

Orientering om finansiering af intravenøs hjemmebehandling
1.

8.

Sundhedsministerens svar vedr. intravenøs behandling (223721/18)

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo november 2018
1.

Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo
november 2018 (226122/18)

2.
9.

Anlægsoversigt - november 2018 (217726/18)

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Digterparken
1.

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Digterparken (205711/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter
Digterparken (222834/18)
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Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo
1.

11.

08-01-2019

Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørum, Nøddebo (209153/18)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Plejecenter Digterparken
1.

Plejecenter Digterparken - Tilsynsrapport 2018 (177659/18)

2.

Høringssvar fra handicaprådet - Tilsynsrapport - Plejecenter Digterparken
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Høringssvar fra ældrerådet - Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed Plejecenter Digterparken (222838/18)
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1.
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Ankeafgørelser
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Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
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2.

Tidsplan for politikker på voksen- og plejeudvalgets område (226149/18)
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