
Referat fra møde i PRISK 

28.08 2019 kl. 17-20 på Solsikken 

 

Deltagere:  Benedicte Müller, (Støttecentret) Magda 
Andersen(Ry-Galten), Åse Lorenzen, (Landsbyen 
Sølund) Denise Masanet og Ole 
Tonnesen(Solsikken) 

Valg af ordstyrer  og referent: Denise, Ole 

Godkendelse af dagsorden samt punkter til evt.  

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste 
møde  

Referat fra mødet den  
11.04.19  
 
Ændring: punkt 8: ”Udviklingskontraktmål 2019 
fokuspunkt sundhedskultur”  i stedet for 
”sundhedspolitikken” 
 

 Handicap – og ældrerådet  
 

Opsamling efter mødet  med handicapchefen 
 
Et rigtig godt møde, hvor vi også nåede omkring 
mange af punkterne på denne dagsorden.  
Budget 2020 er udskudt p.gr.a. valget. D. 29. 10. vil 
der være 2. behandling. Dette, og at høringsfristen 
bliver meget kort. betyder, at der ikke er tid til et 
borgermøde. 
Der er udsigt til stigning af udgifter på 22 millioner 
kr. grundet flere meget dyre enkeltsager.  
 
 

Kort nyt fra Bostederne og Sølund Punktet er til orientering. Se evt. referater fra de 
enkelte lokale råd. 
 
Referaterne findes på bostederne.dk/referater/ . 
 
Sølund: Der er kommet et nyt medlem til PRISK: 
Dorte Illum.  
Pårørendeforeningen har fået en ny hjemmeside, 
som allerede er fuld af gode informationer,artikler 
og bladet ”Fokus”. 
http://Pf-solund.dk  
 

Det  Centrale råd : 
Repræsentanter: 
Ry-Galten: Else Jensen 
Støttecenteret: Birthe Jensen 
Pensionatet/Kilden : Sine Baggesen 

Nyt ved Else 
Else var fraværende til mødet. Derfor udsat. 
 



Solsikken: Anders Jørgensen 
Leder: Svend Lindgaard Olesen 
 

Socialudvalg  ”Der blev afholdt Møde den 6/6-19 i 
socialudvalget: Kvalitetsstandardarderne 
godkendes til høring i seniorrådet og i 
handicaprådet og behandles igen i 
september/oktober 2019” se bilag 
. 

Kvalitetsstandarder på handicap- og 
psykiatriområdet 

Drøftelse i PRISK af ændringer i 
kvalitetsstandarderne på handicap og 
psykiatriområdet og principper for mindste 
indgribende indsatser 
 
Nye kvalitetsstandarder er på vej. Forslaget blev 
drøftet. Det var også på handicapmødet dagen før 
dette møde. Vi afventer handicaprådets referat og 
eventuelle høringssvar. 
 
 

Nyt fra LEV Intet nyt ved Ole 

Kontraktmål Drøftelse i PRISK af  kontraktmål Sundhedskultur At 
fortsætte opbygningen og vedligeholde en god 
sundhedskultur: 
Eftersom målet er lokalt for Bostederne I 
Skanderborg, vil vi i Prisk drøfte følgende:  

 at borgernes pårørende ikke er nævnt som 
involverede og prioriterede ressourcer og  
samarbejdspartnere  – og som 
bidragsydere til narrativer.    

Det har undret os meget, at det nære netværk slet 
ikke er nævnt som samarbejdspartner. Der er ellers 
nævnt en lang række andre muligheder. 

 
På mødet med Handicapchefen blev vi orienteret 
om kommende ansættelse af sundhedsfagligt 
personale. En sygeplejerske samt tre 
sundhedsassistenter til Bostederne. Det har længe 
været et stort ønske fra PRISK at fremme dette 
område, så det var en glædelig oplysning! 
 
Kontraktmål Frivilligområdet: udsat til næste møde 
 

Beskæftigelse og sundhed Udsat 

Sagsbehandling i Skanderborg Handleplaner 
Sagsbehandling, handleplaner og 
opfølgningsmøder: Drøftelse i PRISK af Rapport 
udarbejdet af Borgerrådgivningen. Se bilag  
 



Der har været mange henvendelser til 
borgerrådgivningen. Ved en del af henvendelserne 
var det tilstrækkeligt med en opklarende samtale 
om sagsforløbet.  
 
Ledsagelse §97 - §85 tildelingskriterier: udsat 
Forvaltning, værgemål og partsrep.  udsat 
Retssikkerhed,udsat 
 

Evt.:  
 
 

 

 

 

Bilag: 

Kontraktmål for Bostederne i Skanderborg.side 5 : 

 Sundhedskultur  At fortsætte opbygningen og vedligeholde en god sundhedskultur  

 

Links: 

Kvalitetsstandard til høring: 

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-

referater/udvalg/dagsorden.aspx?agendaid=8edff732-71cf-4e69-b2c4-684dafde8f31 

Kompensationsprincippet: 

https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/de-danske-grundprincipper-paa-

handicapomraadet/ 

 

Borgerådgiverens beretning 2017: 

https://www.skanderborg.dk/Files/Files/dagsordner/committee_2337/agenda_335192/documents/9b468f

e3-5881-495d-b5ad-640ec1dc6c75.pdf 

 

aktivloven om social service ( afsnit 4 kap.16 Voksne ) 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202239#id8b0e422c-e1fe-4f1e-b8e7-

6e8c6d9de140 
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