
Referat af møde i det lokale pårørenderåd for Støttecentret mandag den 17.5.2021 på Poul la Cours vej. 

Deltagere: Lillian Skov, afdelingsleder, Anni Nielsen, Stella Lambek og Tove Jørgensen, alle med eksternt 

boende pårørende, samt Birthe Jensen(P.la Cours vej) og Benedicte Müller(Skrænten). 

1. valg af ordstyrer og referent: Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

2. referat fra møde den 9. november 2020 inkl. årsberetning godkendes. 

3. Lillian orienterer: I den sidste coronabølge var man mere forberedt med hensyn til planlægning af 

dagligdagen og en del kom i nødpasning på Skanderborg Aktivitetscenter. 

4. Helhedsplan for handicapområdet: Det drejer sig om kommunens plan for udviklingshæmmede, 

især om fremtidens behov for pladser af forskellig type. Man ønsker i kommunen at oprette § 107 

pladser (midlertidige pladser) til vurdering af nye borgeres behov. Det bekymrer, da man kan 

bevillige støtte for kortere perioder ad gangen og støtten kan være sparsom. Herudover vurderes 

det, at der er behov for skærmede pladser til borgere med autist problematik. Planen – der nok 

kommer til at hedde udviklingsplan- indeholder en lang indledning med vision og pejlemærker. 

Lillian har deltaget i en arbejdsgruppe, Benedicte i flere præsentationer i handicaprådet i løbet af 

tilblivelsesprocessen. Det er foreløbig svært at se, hvordan kommunen vil leve op til visionerne, 

men planen skal udvides løbende. Der kan blive behov for drøftelse i lokalrådet med forudgående 

udsendelse af planen. 

5. Kontraktmålene 2021 er de samme som for 2020, frivillighed, neuropædagogik og sundhed, fysisk 

og mentalt. Rekruttering af medarbejdere er stadig på programmet. I øvrigt ændres organisationen, 

da udviklingshandicap sammenlægges med psykiatrien. Der skal udnævnes ny leder for det store 

område november 2021, foreløbig er kontraktholder for Bostederne Svend L. Olesen leder for 

begge områder. 

6. Handlekatalog 2022: Ifølge Lillian ser det ikke ud til, at vores område står for tur med besparelser. 

7. Handicaprådet, PRISK og det centrale råd har alle arbejdet med Udviklingsplanen. PRISK har været 

kritisk overfor retorikken i det skrevne med nogle ændringer til følge. Vi bekymrer os om det 

billede, der tegnes af fremtidens udviklingshæmmede, der skal rehabiliteres og mestre livet med 

mindst omfattende indsats. Planen omfatter også Sølund, der ganske vist har sit eget afsnit i 

planen, men den fælles vision og strategi synes mest relevant for de bedst fungerende. 

8. Sundhed: Borgerne under 60år får i nær fremtid tilbudt et helbredsinterview, der skal bruges til en 

rapport, men også er anvendelig i forbindelse med fremtidige sundhedstjek hos lægen. Frivillighed: 

Der kommer flere og flere tilbud, som kan ses på den nye virtuelle opslagstavle. 

9. Lokalrådet godkender nye forenklede vedtægter for PRISK. 

10. Næste møde den 30. august 2021. Anni tager brød med. 

 


