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Kommissorium for undersøgelse af håndteringen af tilsyn på socialområdet
00.22.04.G01

21/3152

Åben sag

Sagsgang
VPU/BUU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I Norddjurs Kommune føres der tilsyn med de sociale tilbud til udsatte og handicappede
borgere i:


Område Auning/Allingåbro/Ørsted



Ørum Bo- og Aktivitetscenter



Skovstjernen og Ålunden i Grenaa



Socialpsykiatrien i Grenaa og Glesborg



Børne- og Ungecentret Norddjurs.

Dette medfører, at Norddjurs Kommune årligt modtager 10-12 tilsynsrapporter fra
Socialtilsyn Midt.
Tilsynsrapporterne behandles sammen med tilbuddenes handlingsplaner i henholdsvis
voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og rapporterne er et centralt
redskab, når både politikere og forvaltningen skal følge med i de enkelte sociale tilbuds
kvalitet.
Der er i den forbindelse blevet spurgt ind til, hvordan tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Midt
forberedes og gennemføres i en række af Norddjurs Kommunes tilbud.
På denne baggrund har formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bedt forvaltningen
om at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvordan kommunens tilbud på socialområdet
håndterer tilsynsbesøgene og de efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt, og om
tilsynsrapporterne vurderes at give et retvisende billede af tilbuddenes kvalitet.
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Som udgangspunkt for denne undersøgelse er der udarbejdet et forslag til et kommissorium,
der er vedlagt som bilag.
Som det fremgår af kommissoriet, så vil der blive inddraget en bred kreds af ledere og
medarbejderrepræsentanter i undersøgelsen, ligesom Socialtilsyn Midt har givet udtryk for, at
de gerne vil medvirke.
Tidsplanen for det videre arbejde fremgår ligeledes af kommissoriet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang, politikken for børn
og unge i udsatte positioner samt kommunes politikker på voksen handicap- og
psykiatriområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at kommissoriet for en undersøgelse af, hvordan tilsynsbesøg
og efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt håndteres i Norddjurs Kommune
godkendes.
Bilag:
1 Åben Kommissorium for undersøgelse af Norddjurs Kommunes håndtering af 57060/21
tilsyn på socialområdet
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-04-2021
Tiltrådt.
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Orientering om nedsættelse af styregruppe
00.22.04.G01

21/4589

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Med henvisning til beslutningen på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 er der i
et samarbejde mellem SL, FOA og forvaltningen igangsat et arbejde med at få udformet et
kommissorium for en styregruppe, der skal medvirke til en afklaring og fastsættelse af
indsatsområder i område Auning/Allingåbro/Ørsted.
På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status på
udarbejdelsen af kommissoriet.
Det endelige kommissorium og en tidsplan for det videre forløb vil foreligge til voksen- og
plejeudvalgets møde den 4. maj 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-04-2021
Godkendt.
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Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område
00.22.04.G01

20/7563

Åben sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang og socialchef
Hanne Nielsen give en aktuel status i relation til COVID-19 – herunder forløbet med
vaccination og test af borgere og medarbejdere, påbud om besøgsrestriktioner i botilbud samt
de nye retningslinjer for lokale nedlukninger i kommunerne.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sundheds- og omsorgschefen og socialchefen indstiller, at orienteringen godkendes.
Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-04-2021
Godkendt.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.22.04.P35

21/71

Lukket sag

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-04-2021
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Kommissorium for undersøgelse af håndteringen af tilsyn på socialområdet
1.

Kommissorium for undersøgelse af Norddjurs Kommunes håndtering af tilsyn på
socialområdet (57060/21)
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Underskriftsside

Lars Møller (A)

Steen Therkel Jensen (O)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Sebastian Rode-Møller Grauert (I)
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