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Besøg hos Ørum bo- og aktivitetscenter
00.22.00.G01

19/339

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg hos Ørum bo- og aktivitetscenter, hvor aftaleholder
Birte Kousted vil vise rundt og orientere om stedet.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Aftaleholder Birte Kousted og afdelingsleder Susanne Brochmann Hansen orienterede om
flytningen af beboere samt udviklingsplaner og udviklingsinitiativer.
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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 skal bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige version af
pårørendepolitikken vil ske justeringer i layout og billedmateriale.
Forslaget til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune har været sendt til høring i ældrerådet
og handicaprådet. Der er desuden modtaget høringssvar fra en række bruger- og pårørenderåd
på voksen- og plejeudvalgets område. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune
godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune

226113/18

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Ny pårørendepolitik

10927/19
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3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Ny pårørendepolitik

10992/19

4 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet i område Ørsted - Ny 10674/19
pårørendepolitik
5 Åben Høringssvar fra bostøtten i Glesborg - Ny pårørendepolitik
6 Åben Høringssvar

fra

bruger-

og

pårørenderådet

ved

10669/19
Plejecenter 12075/19

Violskrænten & Grønnegården - Ny pårørendepolitik
7 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen - Ny 13100/19
pårørendepolitik
8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Auning Botilbud - Ny 13447/19
pårørendepolitik
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Tiltrådt.
Voksen- og plejeudvalget gør samtidig opmærksom på, at der på et af de førstkommende
udvalgsmøder vil blive rejst en sag, hvor der tages stilling til, hvordan dialogen mellem
beboere, pårørende, medarbejdere og ledere nærmere kan tilrettelægges – herunder om
brugere- og pårørenderåd skal være et af de fremtidige dialogredskaber.
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Ny takst på egenbetaling af madservice
00.01.00.A00

18/15295

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. december 2018 priskravet til
leverandørerne af madservice til hjemmeboende borgere for 2019. Priskravet er et udtryk for
de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af
madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.
På baggrund af samarbejdet med Randers Kommune, om madservice til hjemmeboende
borgere, er det i 2018 lykkes at nedbringe omkostningerne til produktionen af mad til
hjemmeboende borgere.
Borgerne opkræves en egenbetaling for madservice, som skal afspejle de faktiske
omkostninger til madservice. Dog fastsætter ministeriet hvert år et loft for, hvor stor en
egenbetaling borgerne må opkræves for madservice. Den maksimale egenbetaling i 2019 for
en hovedret er på 54 kr.
Reduktionen i de faktiske omkostninger i løbet af 2018 medfører, at egenbetalingen for
madservice til hjemmeboende borgere skal nedsættes i forhold til de takster for madservice,
der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 11. december 2019 i forbindelse med
vedtagelsen af budget 2019.
Nedenstående oversigt viser de nuværende takster for 2019 og de nye takster for 2019, som
hjemmeboende borgere skal betale for madservice i 2019.
Madservice

inkl. Nuværende takst i 2019

udbringning
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inkl. Nuværende takst i 2019

Ny takst i 2019

udbringning
Almindelig hovedret

54,00

50,25

Ta’ selv menu

-

50,25

Lille hovedret

-

49,25

6,00

6,00

Biret

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at de nye takster for madservice til hjemmeboende borgere i
2019 godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Tiltrådt.

6

Voksen- og plejeudvalget

4.

30-01-2019

Forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens § 81
27.48.00.G01

17/16832

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for ledsagelse efter servicelovens § 81. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for
budget 2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der truffet beslutning om at reducere
puljen til ledsagelse efter servicelovens §81 fra 0,2 mio. kr. til 0,1 mio. kr. årligt.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny kvalitetsstandard for
ledsagelse efter servicelovens § 81.
I 2015 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en ledsagerordning for psykisk
handicappede borgere i Norddjurs Kommune. Formålet var at give psykisk handicappede
borgere mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter og engagere sig i kultur- og
samfundsliv på lige fod med andre borgere.
Kvalitetsstandarden blev senest revideret i november 2017. I den forbindelse blev
kvalitetsstandarden ændret, så antallet af ugentlige timer, som borgeren kunne bevilliges, blev
sat op til 2 timer fra hidtil 1 time. Samtidig fik borgerne mulighed for at opspare op til 8 timer
til længerevarende aktiviteter, mod tidligere 4 timer.
Som konsekvens af, at der fremadrettet afsættes 0,1 mio. kr. årligt til ledsagerordningen for
psykisk handicappede borgere, er kvalitetsstandarden ændret tilbage til det oprindelige
serviceniveau.
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Det betyder, at:


Antallet af ugentlige timer, som borgeren kan bevilliges, sættes ned til 1 time, i
forhold til nuværende 2 timer.



Borgerne fremadrettet vil kunne opspare op til 4 timer til længerevarende aktiviteter, i
forhold til de nuværende 8 timer.

Der er derudover ikke fortaget andre ændringer i kvalitetsstandarden.
Økonomiske konsekvenser
Budgettet til ledsagelse efter Servicelovens § 81 er fra 2019 reduceret fra 0,2 mio. kr. til 0,1
mio. kr. årligt
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller at forslaget til ændring i kvalitetsstandarden for ledsagelse efter
servicelovens § 81 godkendes.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for ledsagelse efter SEL § 81

14338/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Voksen- og plejeudvalget beslutter, at fastholde det nuværende serviceniveau, idet at antallet
af brugere af ordningen ikke er steget i forbindelse med udvidelsen af timetallet til ledsagelse
i løbet af 2018.
Samtidig beslutter voksen- og plejeudvalget, at kvalitetsstandarden for ledsagelse efter
servicelovens § 81 genbehandles i starten af 2020.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
og indsatskataloget for sygepleje. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for
budget 2019-2022 forholdt sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
og indsatskataloget udelukkende sendes til politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard for sygepleje er:


Kvalitetskrav: Formuleringen ’akut sygepleje kan dog iværksættes inden for få timer’
er blevet ændret til ’akut sygepleje kan dog iværksættes inden for max 2 timer’.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog for sygepleje er:


Indsatskataloget: Under alle indsatser er det tilføjet, at sygeplejen som udgangspunkt
tilbydes på en sygeplejeklinik.



IV-behandling: Indsatsen IV-behandling er fjernet fra indsatskataloget, da voksen- og
plejeudvalget den 22. august 2018 besluttede at opsige kommunens IV-aftale med
Randers Sygehus grundet besparelserne.



Medicinadministration: Under borgerens opgaver er det præciseret hvilken type
doseringsæsker, borgeren skal købe. Under varighed/tidsbegrænsning er det tilføjet, at
’ved stabilt medicinbehov i 3 måneder, foretages en faglig vurdering af borgerens
mulighed for at overgå til dosisdispensering’.

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

14345/19

2 Åben Indsatskatalog for sygepleje

14349/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for afløsning og aflastning. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget
2019-2022 forholdt sig til ændringer i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden
udelukkende sendes til politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Kriterier og omfang: Afsnittet er blevet opdelt i henholdsvis afløsning og aflastning.
Kvalitetsstandarden afspejler, at serviceniveauet er opgraderet til igen at kunne udløse
op til 4 timer afløsning i hjemmet om ugen.



Levering: Links til gældende takster for egenbetaling ved aflastning er indsat.

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

14354/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
27.00.00.P23

19/502

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udmøntet de vedtagne besparelser i budget 2019-2022 i kvalitetsstandarden
for kørsel. Ældrerådet og handicaprådet har i høringsperioden for budget 2019-2022 forholdt
sig til ændringerne i serviceniveauet, hvorfor kvalitetsstandarden udelukkende sendes til
politisk godkendelse.
De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard er:


Målgruppe: Afsnittet er blevet præciseret ved at tilføje en særskilt målgruppe for
handicapkørsel.



Kriterier og omfang: Opdeling af kriterier og omfang for henholdsvis genoptræning
efter Sundhedsloven og træning efter Serviceloven. For genoptræning efter
sundhedsloven er kriterier for at kunne bevilge kørsel/befordringsgodtgørelse blevet
indskrevet. Oplysninger om egenbetaling er flyttet fra afsnittet om levering til kriterier
og omfang.



Befordringsgodtgørelse: Kriterier for befordringsgodtgørelse er justeret med nye
udgiftstakster. For at være berettiget til befordringsgodtgørelse skal udgiften nu være
over 100 kr. for ikke pensionister og over 42 kr. for pensionister (tidligere skulle
udgiften være over 60 kr. for ikke pensionister og over 25 kr. for pensionister).

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

14359/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
Voksen- og plejeudvalget sender beslutningen til orientering i ældrerådet og handicaprådet.
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Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
27.36.00.G01

13/5800

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetstandard for – Borgerstyret Personlig
Assistance – BPA ordningen efter Servicelovens § 95 og 96.
Kvalitetsstandarden har været gældende siden 26. juni 2018, og det er forvaltningens
vurdering, at der kun er behov for at foretage sproglige justeringer af teksten. Der er ikke
ændringer i det serviceniveau, som kvalitetsstandarden dækker.
Kvalitetsstandarden for – Borgerstyret Personlig Assistance – BPA ordningen efter
Servicelovens § 95 og 96 skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen
fastsættes til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetstandarden for – Borgerstyret Personlig Assistance –
BPA ordningen efter Servicelovens § 95 og 96 sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet
27.03.00.P23

18/1277

Åben sag

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


Kontaktinformationer: Kontaktinformationerne er blevet opdateret



Indsatskatalog: Information om åben rådgivning er flyttet til indsatskataloget.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende indsatskatalog er:


Høreområdet – øvrige ydelser: Under målgruppen er det blevet præciseret, at der er
tale om svært hørehæmmede borgere, som stadig har problemer med at kommunikere
på trods af høreapparatsbehandling og høretekniske hjælpemidler.



Høreområdet – øvrige ydelser: Information om tinnitus-undervisning er tilføjet.



Synsområdet: Under målgruppen er det præciseret at for at modtage indsatser på
synsområdet, skal borgeren være blind eller have en varig nedsat synsevne, hvor
restsynet er under 6/18 (0,33).



Taleområdet: Under varighed og tidsbegrænsninger er der tilføjet oplysninger om
moduler.

Forslaget til kvalitetsstandard og indsatskatalog for kommunikationsområdet skal sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 25. februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard og indsatskatalog for
kommunikationsområdet sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Kvalitetsstandard for kommunikationsområdet

14383/19

2 Åben Indsatskatalog for kommunikationsområdet

14390/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
29.30.08.I00

19/881

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har sendt et udkast til Sundhedsaftalen
2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance i høring.
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder,
målsætninger og bærende principper for samarbejdet i regionen. Sundhedsaftalen danner
ramme

for

konkrete

samarbejdsaftaler,

der

løbende

bliver

udarbejdet

i

sundhedsaftaleperioden. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og de 19 kommuner i
regionen.
Med sundhedsaftalen 2019-2023 prioriteres i første omgang følgende tre indsatsområder:
 Forebyggelse
 Sammen om den ældre borger
 Udvikling i den nære psykiatri.
Høringsmateriale i form af høringsbrev, oversigt over høringspartner, plancher og
høringsversion af sundhedsaftalen er vedlagt som bilag.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Norddjurs Kommune. Forslaget er
ligeledes vedlagt som bilag.
Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden
behandle forslag til endelig sundhedsaftale i april 2019. Sundhedsaftalen vil herefter blive
sendt til endelig behandling i region og kommuner i maj-juni 2019. Sundhedsaftalen træder i
kraft 1. juli 2019.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023
godkendes.
Bilag:
1 Åben Høringsbrev - Sundhedsaftalen 2019-2023

7226/19

2 Åben Høringsparter til Sundhedsaftalen 2019-2023

7227/19

3 Åben Plancher til Sundhedsaftalen 2019-2023

7228/19

4 Åben Høringsversion af Sundhedsaftale 2019-2023

7229/19

5 Åben Forslag til høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

14397/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo december 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

665,2

665,4

-10,2

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 beslutning af 9. oktober
2018 og 11. december 2018.
**- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til
oprindeligt budget.
Voksen- og plejeudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført beløb i alt
(Mio. kr.)

Forventet forbrug af
overførsler

Voksen-og plejeudvalget

6,7

0,0

Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 665,4 mio. kr. Dette medfører et
mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2018 i forhold til
det oprindelige budget.
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Driftsoverførsler
På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Voksen- og plejeudvalgets andel af servicerammen udgør 556,7 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug vil ligge 2,4 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 beslutning af 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 pr.
december 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo 14404/19
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december 2018
2 Åben Anlægsoversigt - december 2018

9485/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Drøftelse af iværksættelse af yderligere budgetanalyser på eget fagudvalgsområde
00.22.00.S00

19/991

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. januar 2019 en tidsplan og procedure
for budget 2020-2023.
Desuden blev det godkendt, at følgende emner skal belyses nærmere i budgetanalyser forud
for budget 2020:
1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?


En analytisk vurdering af det økonomiske



Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og
sammenhæng til det sociale område

2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til
forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis
kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til
garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.
Herudover skal der gives en status på arbejdet med sygefravær i løbet af 1. halvår 2019.
Det fremgår af budgetproceduren, at fagudvalgene i et vist omfang kan iværksætte yderligere
budgetanalyser på eget område, og at dette skal drøftes på fagudvalgsmøder i januar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter, hvorvidt udvalget ønsker at
iværksætte yderligere budgetanalyser på udvalgets område og i givet fald om hvilke emner.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Voksen- og plejeudvalget ønsker en redegørelse for personaleomsætningen på udvalgets
område.
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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

25

Voksen- og plejeudvalget

30-01-2019

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 30-01-2019
Godkendt.
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14.

30-01-2019

Orientering om udspil til sundhedsreform
29.00.04.P00

19/1642

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Regeringen fremlagde den 16. januar 2019 et udspil til en sundhedsreform kaldet Patienten
først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder. Med sundhedsreformen vil
regeringen etablere en ny struktur i sundhedsvæsenet med tre lag.


Sundhedsvæsen Danmark, et statsligt organ under Sundhedsministeriet



5 sundhedsforvaltninger, som erstatter de nuværende regioner



21 nye sundhedsfællesskaber, som oprettes omkring landets akutsygehuse.

Med udspillet lægges der op til, at regionsrådene nedlægges og erstattes af de fem
sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber. Norddjurs Kommune vil høre til
sundhedsfællesskabet ved Regionshospitalet Randers sammen med Randers, Syddjurs og
Favrskov kommuner. Kommunerne vil være repræsenteret i sundhedsfællesskabet med
borgmester og udvalgsformand.
Regeringen lægger i udspilet op til, at den nye organisering af sundhedsvæsenet skal træde i
kraft i 2021, men allerede i løbet af 2020 vil sundhedsfællesskaberne og de nye bestyrelser i
Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne kunne begynde at forberede deres
arbejdsopgaver.
Et notat, der beskriver de væsentligste elementer i sundhedsudspillet, er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om udspillet til sundhedsreform tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Patienten først - Nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder

13140/19

2 Åben Notat vedrørende udspil til ny sundhedsreform

14409/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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15.

30-01-2019

Status på voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje 2018
29.09.00.P20

17/20508

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets område har der været afsat en årlig sundhedspulje på 0,310 mio.
kr. til støtte af særlige sundhedsaktiviteter. Tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune har
historisk været finansieret af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje. I forbindelse med en
opbremsning af udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område besluttede udvalget den 7.
august 2018 at gøre tobaksindsatsen permanent med 0,190 mio. kr. årligt, mens den resterende
del af sundhedspuljen blev lukket.
I 2018 var der i sundhedspuljen afsat 0,310 mio. kr. til hovedtemaerne rygestop/forebyggelse
og overvægt. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 28. februar 2018 at
anvende midlerne fra sundhedspuljen til følgende to projekter:


Sundhedsskolen og sundhedsplejen til projekt for overvægtige børn og unge (0,120
mio. kr.)



Sundhedsskolens tobaksindsats i Norddjurs Kommune (0,190 mio. kr.)

I forbindelse med status på voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje 2017 fik
Sundhedsskolen og STU Norddjurs overført projektmidler til afholdelse i 2018.
Sundhedsskolen fik overført knap 80.000 kr. til afholdelse af lokale rygestopkurser, mens
STU Norddjurs fik overført 30.000 kr. til afholdelse af projekt Knæk Smøgen.
Evalueringer af projekterne er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Sundhedspuljemidlerne er anvendt på følgende måde:
Projekt

Puljemidler
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Forbrug

Rest
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STU Norddjurs – Knæk Smøgen
Sundhedsskolen - Tobaksindsatsen

30-01-2019

30.000

30.000

0

190.000 +

270.000

0

120.000

0

80.000
Sundhedsskolen og sundhedsplejen –

120.000

overvægtige børn og unge

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om anvendelsen af midler fra voksen- og
plejeudvalgets sundhedspulje i 2018 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben STU Norddjurs - Evaluering af Knæk Smøgen

2103/19

2 Åben Sundhedsskolen og sundhedsplejen - Evaluering af overvægtige børn og 9525/19
unge
3 Åben Sundhedsskolen - Evaluering af tobaksindsatsen
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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30-01-2019

Fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret
82.00.00.A00

19/1597

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at der skulle udarbejdes en
række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område. Blandt de udarbejdede forslag
var et forslag om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret i Grenaa.
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. august 2018 besluttet, at det i forhold til
forslaget om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret skal undersøges, om der kan:


Findes en anden konstruktion, som løfter driften ud af kommunalt regi.



Findes en model med øget brugerbetaling, som mindsker den kommunale omkostning.



Findes flertal for fortsat kommunal finansiering.

Hvad angår muligheden for øget brugerbetaling for at mindske den kommunale udgift, så kan
Norddjurs Kommune ikke opkræve en øget brugerbetaling fra de folkeoplysende foreninger,
som anvender varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Det skyldes, at Norddjurs Kommune
jf. folkeoplysningsloven er forpligtet til at stille ledige kommunale lokaler vederlagsfrit til
rådighed for folkeoplysende foreninger. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune har
mulighed for at opkræve et gebyr fra foreninger, som anvender bassinet på Hedebo-Centret,
men indtægten fra disse gebyrer skal anvendes til at forøge lokaletilskuddet til foreninger
inden for de frivillige folkeoplysende foreningers område. Et øget gebyr kan således ikke
anvendes til at finansiere driften af varmtvandsbassinet.
Hvad angår en konstruktion, der kan løfte driften af varmtvandsbassinet ud af kommunalt
regi, så har forvaltningen i en længere periode været i kontakt med en ekstern aktør, der har
vist interesse for at overtage den del af Hedebo-Centret, som bl.a. rummer
varmtvandsbassinet. Den eksterne aktør har medio januar tilkendegivet, at denne alligevel
ikke er interesseret i at overtage varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret.
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Forvaltningen er ikke bekendt med, at andre eksterne aktører er interesserede i at overtage
varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret. Dermed er der på nuværende tidspunkt ingen andre
løsninger, som kan løfte driften af varmtvandsbassinet ud af kommunalt regi.
Da der på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke er mulighed for hverken at løfte driften af
varmtvandsbassinet ud af kommunalt regi eller at øge brugerbetalingen, skal den sidste
mulighed; ”om der kan findes flertal for fortsat kommunal finansiering af varmtvandsbassinet
på Hedebo-Centret” derfor drøftes.
Det kan afslutningsvis oplyses, at varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret ikke længere
anvendes til kommunal genoptræning og, at stedet derfor alene anvendes af foreninger,
herunder FOF Djursland, Gigtforeningen, Grenaa Idrætsforening og LOF Djursland.
Hvis foreningerne, som anvises til varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, i stedet skal
anvises til varmtvandsbassinet i GIC i samme omfang, vurderes det at få markante
konsekvenser for de nuværende brugere af varmtvandsbassinet i GIC.
Forslaget om lukning af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret, som kommunalbestyrelsen
tog stilling til den 21. august 2018, er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
En gennemførelse af forslaget om at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret forventes
at medføre en samlet besparelse på 0,326 mio. kr., når der indregnes en udgift til
tomgangsdrift af bassinet på 40.000 kr.
Det skal bemærkes, at besparelsesforslaget ikke er en del af de besparelser på voksen- og
plejeudvalgets område, der blev besluttet i forbindelse med budget 2019. Besparelsesforslaget
blev fremlagt i sommeren 2018 med henblik på at sikre en generel opbremsning af
udgiftsniveauet, så budgettet på voksen- og plejeudvalgets område kan overholdes.
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Endelig skal det bemærkes, at det inden for kortere tid må forventes, at der skal afholdes
betydelige udgifter for at kunne fortsætte brugen af bassinet. Udgifterne vil skulle afholdes
som anlægsudgifter, og der vil blive udarbejdet en sag til politisk behandling forud for
afholdelse af udgifterne.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, om varmtvandsbassinet på HedeboCentret skal lukkes.
Bilag:
1 Åben Forslag om lukning af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret. (S703).

13342/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Voksen- og plejeudvalget indstiller, at driften af varmtvandsbassinet på Hedebo-Centret
videreføres uændret.
Voksen- og plejeudvalget bemærker samtidigt, at hvis der opstår udgifter til større
reparationer og vedligeholdelsesarbejder på varmtvandsbassinet, vil der blive rejst en
selvstændig anlægssag, der kan medtages i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
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17.

30-01-2019

Magtanvendelse 4. kvartal 2018
27.66.00.K07

18/3236

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om
magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet.
Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan
imidlertid opstå enkelte situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå
omsorgssvigt.
Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om
magtanvendelse. Men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder
reglerne om magtanvendelse.
Når der er opstået situationer med magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at
indberette hændelsen til visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet eller
socialområdets myndighedsafdeling. De indberettede magtanvendelser indgår efterfølgende
som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn.
En oversigt over indberettede magtanvendelser i 4. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelse i 4. kvartal 2018 på
sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Oversigt over magtanvendelse 4. kvartal 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Statistik 4. kvartal 2018
00.22.04.G01

18/8625

Åben sag

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


Antallet af brugere på handicap- og psykiatriområdet.



Antallet af visiterede brugere og timer i hjemmeplejen.

Statistikkerne for 4. kvartal 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 4. kvartal 2018 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Statistik 4. kvartal 2018 - Handicap- og psykiatriområdet

12131/19

2 Åben Statistik 4. kvartal 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet

11834/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Fuglsanggården
29.09.15.K09

18/20424

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Sundheds- og omsorgsområdets visitationsenhed har aflagt et uanmeldt og anmeldt
tilsynsbesøg på plejecenter Fuglsanggården henholdsvis den 29. oktober 2018 og den 17.
december 2018.
Tilsynet finder, at Fuglsanggården er et velfungerende plejecenter, hvor både beboere og
medarbejdere trives. Dog skal der gøres en indsats for at højne kvaliteten af den
sundhedsfaglige dokumentation.
Brugertilfredshedsundersøgelsen viser:


Særdeles stor beboertilfredshed



Hyggelige, hjemlige omgivelser



Givende aktivitetstilbud



Utilfredshed med besparelsernes påvirkning af rengørings- og badfrekvens.

Medarbejderne giver udtryk for:


Arbejdsglæde



Kvalitet i samværet med beboerne.

Tilsynsførende har følgende anbefalinger til plejecenter Fuglsanggården:


Skærp ensartet dokumentationsmetode på baggrund af journalsystemets manual



Skab overblik og mulighed for opfølgning i den elektroniske journal, herunder
angivelse af handling som følge af observationer.
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Tilsynsrapporten inklusiv høringssvar fra ledelse og bruger- og pårørenderådet er vedlagt som
bilag.
Tilsynsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 25.
februar 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten fra det kommunale tilsyn på plejecenter
Fuglsanggården sendes til høring i ældrerådet.
Bilag:
1 Åben Fuglsanggården 2018 Tilsynsrapport
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Træningscenter Auning
29.09.15.K09

19/1098

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 3. december 2018 gennemført et planlagt risikobaseret
tilsyn hos Træningscenter Auning.
Det risikobaserede tilsyn svarer til det tidligere embedslægetilsyn og sætter derfor fokus på de
sundhedsfaglige ydelser. Styrelsen for Patientsikkerhed er den øverste myndighed på området.
Tilsynsbesøget udløste en indplacering i kategorien:


Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
o Det er styrelsens vurdering, at Træningscenter Auning er i stand til at rette op
på det enkelte anførte problem ud fra den rådgivning, der blev givet under
tilsynet.

Styrelsen fandt i 1 ud af 6 gennemsete journaler et enkelt tilfælde, hvor et informeret
samtykke fra patienten ikke var noteret tydeligt nok.
Tilsynsrapporten vedrørende træningscenter Auning skal sendes til høring i ældrerådet og
handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 25. februar 2019.
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporten vedrørende træningscenter Auning sendes til
høring i ældrerådet og handicaprådet.
Bilag:
1 Åben Tilsynsrapport - Træningscenter Auning 2018
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
27.42.32.K07

18/16327

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Beredskab & Sikkerhed gennemført brandsyn på følgende steder:
Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro
Beredskab & Sikkerhed har den 4. december 2018 gennemført brandsyn på Plejecenter
Farsøhthus i Allingåbro.
Tilsynsrapporten indeholder to påbud vedrørende henholdsvis branddør til lille mødelokale på
1. sal, hvor falsen ikke lukkede tæt, og dels en sprunget pære i én flugtvejslampe. Begge
påbud er straks efterkommet.
Desuden indeholder rapporten anbefalinger vedrørende branddøre, der opfylder regler fra
etableringstidspunktet men ikke ville opfylde nye regler, samt anbefalinger vedrørende de
åbne trappeforløb i relation til opholdsrum.
Disse forhold medtages i den ekstra bygningsgennemgang af brandsikkerheden på
Farsøhthus, der er igangsat.
Plejecenter Møllehjemmet og Træningscenter Auning
Beredskab & Sikkerhed har den 4. december 2018 gennemført brandsyn på Plejecenter
Møllehjemmet og Træningscenter Auning.
Tilsynsrapporten indeholder ingen påbud, men anbefalinger af bygningsmæssig karakter, som
medtages i den ekstra bygningsgennemgang af brandsikkerheden i kommunens bygninger, der
er igangsat.
Plejecenter Digterparken i Grenaa
Beredskab & Sikkerhed har den 2. oktober 2018 gennemført brandsyn på Plejecenter
Digterparken i Grenaa.
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Tilsynsrapporten indeholder tre påbud, der vedrører møbler i flugtveje og en sprunget pære i
et flugtvejsskilt. Alle påbud er straks udbedret. Desuden indeholder rapporten en anbefaling
om udarbejdelse af risikovurderinger ved anvendelse af sikkerhedsbeslag mv.
Posthaven, Grenaa
Beredskab & Sikkerhed har den 16. oktober 2018 gennemført brandsyn på Posthaven, Grenaa.
Tilsynsrapporten indeholder to påbud, der vedrører dels møbel i flugtvej og dels risiko for, at
flugtvej kan afspærres. Begge påbud er håndteret.
Desuden indeholder rapporten anbefalinger vedrørende bygningsmæssige ændringer, som der
endnu ikke er taget stilling til, da boligerne ikke anvendes og den fremtidige benyttelse er
uafklaret. Bygningerne tilhører B45, der er ansvarlig for eventuelle ændringer.
Tilsynsrapporterne og handleplaner er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne for brandsyn med tilhørende handleplaner
godkendes.
Bilag:
1 Åben Farsøhthus - Brandsynsrapport 2018

10280/19

2 Åben Farsøhthus - Handleplan vedrørende brandsyn 2018

14434/19

3 Åben Møllehjemmet - Brandsynsrapport 2018

9522/19

4 Åben Møllehjemmet - Handleplan vedrørende brandsyn 2018

14433/19

5 Åben Digterparken - Brandsynsrapport 2018

10261/19

6 Åben Digterparken - Handleplan vedrørende brandsyn 2018

14429/19

7 Åben Posthaven - Brandsynsrapport 2018

10006/19

8 Åben Posthaven - Handleplan vedrørende brandsyn 2018

14431/19
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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22.
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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:


Afholdelse af fælles kursus i brandsikkerhed.



Tilbagemelding fra handicaprådet vedrørende status på motions- og idrætsaktiviteter.
Notat vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Handicaprådets bemærkninger til status på motions- og idrætsaktiviteter
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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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 30-01-2019
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 2018
og 2019 fra Ankestyrelsen.
Der er modtaget tre 3 nye ankeafgørelser, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på
sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 31 i 2018 og sag nr. 1-2 i 2019).
To af sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet afvist.
Der er modtaget én ny ankeafgørelse, hvor socialområdet har truffet afgørelse (sag nr. 16 i
2018). Sagen er blevet afvist.
Oversigter over afgørelser i 2018 og 2019 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

14449/19

2 Åben Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet

14443/19

3 Åben Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet

14451/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-01-2019
Godkendt.
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Bilagsoversigt
2.

Ny pårørendepolitik i Norddjurs Kommune
1.

Udkast til pårørendepolitik for Norddjurs Kommune (226113/18)

2.

Høringssvar fra ældrerådet - Ny pårørendepolitik (10927/19)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Ny pårørendepolitik (10992/19)

4.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet i område Ørsted - Ny pårørendepolitik
(10674/19)

5.

Høringssvar fra bostøtten i Glesborg - Ny pårørendepolitik (10669/19)

6.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Violskrænten &
Grønnegården - Ny pårørendepolitik (12075/19)

7.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Skovstjernen - Ny pårørendepolitik
(13100/19)

8.

Høringssvar fra bruger- og pårørenderådet ved Auning Botilbud - Ny
pårørendepolitik (13447/19)

4.

Forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens § 81
1.

5.

6.

Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje
1.

Kvalitetsstandard for sygepleje (14345/19)

2.

Indsatskatalog for sygepleje (14349/19)

Forslag til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning
1.

7.

Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (14354/19)

Forslag til kvalitetsstandard for kørsel
1.

8.

Kvalitetsstandard for ledsagelse efter SEL § 81 (14338/19)

Kvalitetsstandard for kørsel (14359/19)

Forslag til kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
1.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (14381/19)
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Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet
1.

Kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (14383/19)

2.

Indsatskatalog for kommunikationsområdet (14390/19)

Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023
1.

Høringsbrev - Sundhedsaftalen 2019-2023 (7226/19)

2.

Høringsparter til Sundhedsaftalen 2019-2023 (7227/19)

3.

Plancher til Sundhedsaftalen 2019-2023 (7228/19)

4.

Høringsversion af Sundhedsaftale 2019-2023 (7229/19)

5.

Forslag til høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 (14397/19)

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

Bilag til budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område ultimo december
2018 (14404/19)

2.
14.

15.

Anlægsoversigt - december 2018 (9485/19)

Orientering om udspil til sundhedsreform
1.

Patienten først - Nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder (13140/19)

2.

Notat vedrørende udspil til ny sundhedsreform (14409/19)

Status på voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje 2018
1.

STU Norddjurs - Evaluering af Knæk Smøgen (2103/19)

2.

Sundhedsskolen og sundhedsplejen - Evaluering af overvægtige børn og unge
(9525/19)

3.
16.

Fremtidig anvendelse af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret
1.

17.

Sundhedsskolen - Evaluering af tobaksindsatsen (9543/19)

Forslag om lukning af varmtvandsbassin på Hedebo-Centret. (S703). (13342/19)

Magtanvendelse 4. kvartal 2018
1.

Oversigt over magtanvendelse 4. kvartal 2018 (8666/19)
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18.

19.

Statistik 4. kvartal 2018
1.

Statistik 4. kvartal 2018 - Handicap- og psykiatriområdet (12131/19)

2.

Statistik 4. kvartal 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet (11834/19)

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn - Plejecenter Fuglsanggården
1.

20.

22.

Fuglsanggården 2018 Tilsynsrapport (222573/18)

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Træningscenter Auning
1.

21.

30-01-2019

Tilsynsrapport - Træningscenter Auning 2018 (8855/19)

Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandsyn
1.

Farsøhthus - Brandsynsrapport 2018 (10280/19)

2.

Farsøhthus - Handleplan vedrørende brandsyn 2018 (14434/19)

3.

Møllehjemmet - Brandsynsrapport 2018 (9522/19)

4.

Møllehjemmet - Handleplan vedrørende brandsyn 2018 (14433/19)

5.

Digterparken - Brandsynsrapport 2018 (10261/19)

6.

Digterparken - Handleplan vedrørende brandsyn 2018 (14429/19)

7.

Posthaven - Brandsynsrapport 2018 (10006/19)

8.

Posthaven - Handleplan vedrørende brandsyn 2018 (14431/19)

Orientering
1.

Handicaprådets bemærkninger til status på motions- og idrætsaktiviteter
(12997/19)

23.

Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan
1.

24.

Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2019 (14632/19)

Ankeafgørelser
1.

Ankeafgørelser 2018 - Handicap- og psykiatriområdet (14449/19)

2.

Ankeafgørelser 2018 - Sundheds- og omsorgsområdet (14443/19)

3.

Ankeafgørelser 2019 - Sundheds- og omsorgsområdet (14451/19)
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