
Referat fra møde i PRISK d. 30. januar 2023 kl. 17:00-20:00 

Pensionatet Kildevej 14 K, Skanderborg 

 

Deltager:  Magda Andersen, Benedicte Müller, Kristian Skovhus, Ole Tonnesen, John 
Simonsen 
Afbud: Karen Grove og Aase Lorenzen 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ordstyrer: Kristian Skovhus 
Referent: John Simonsen 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Dagsorden godkendt 
Punkter til Eventuelt: Emner til Dialogmødet d. 24. april 2023 – med Morten 
Ilsøe, Thomas Hamann og Anne-Marie Kruse 

Konstituering af PRISK. 
Valg af formand og 
næstformand 

Punktet udsat til næste møde. 
Ole Tonnesen er indtil videre fungerende formand 

Gennemgang og 
godkendelse af referat 
fra sidste møde d. 28/11 
2022 

Ingen bemærkninger 

 Det formaliserede 
pårørendesamarbejde.  
 
 
 

Thomas Hamann har, som aftalt på dialogmødet i november, indkaldt 
Fællesskabernes PRISK medlemmer samt Fællesskabernes Centrale Råd til 
møde omkring den fremtidige organisering af pårørende samarbejdet i 
Fællesskaberne. 
Det forventes at Thomas Hamann har et udspil til organiseringen af 
samarbejdet. 
Valg af Fællesskabernes PRISK repræsentanter bør være en del af mødets 
indhold. 
PRISK er en selvstændig organisering og eksistensen af PRISK er ikke til 
diskussion.   

Funktionsforringelser. Notatet ”Funktionstab Blandt Udviklingshæmmede” blev godkendt. Det blev 
besluttet at anmode Social- og Omsorgsudvalget om et dialogmøde med 
henblik på at drøfte den negative udvikling blandt vore handicappede børn. En 
negativ udvikling, der sker parallelt med de mangeårige besparelser. PRISK 
fraråder yderligere besparelser på området ”Borgere med fysisk og psykiske 
handicap”. Vi finder, at der er behov for at sikre en vedvarende stimulering af 
de forhold og vilkår, vores handicappede børn lever under. 
 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Galten. 
Der er afholdt møde for alle pårørende, med rimeligt godt fremmøde. God 
begyndelse på et forhåbentligt godt samarbejde. 
Den nyeste tilsynsrapport er gennemgående positiv. Dog bør det give 
anledning til overvejelse, når 4 ud af besvarelser 9 er med en sur smiley til 
spørgsmålet: ”Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund”.  
 
Støttecentret. 
Mere fokus på statusmøderne. 
Støttecentret skal være rammestyret hvilket skulle give større økonomisk 
frihed. 
For de eksterne brugere er der et stort transportproblem i forbindelse med 
aktiviteter, da disse brugere ikke må bruge støttecenterets fællestransport, 
men selvstændigt skal transportere sig til aktiviteterne. 



 
Sølund  
I tidligere tilsynsrapporter har de været rejst kritik af de ansattes manglende 
kendskab til regelsættet omkring magtanvendelse. Dette er der rettet op på og 
på sidste bestyrelsesmøde blev regelsættet for magtanvendelse gennemgået 
for bestyrelsen. 
Sølund er i gang med udarbejdelsen af ny hjemmeside. Råskitsen blev 
præsenteret på bestyrelsesmødet. Pårørendeforeningen vil også få en plads på 
hjemmesiden. 
Der blev ikke fundet en ny repræsentant til PRISK – som afløser for Karl 
Højbjerg. 
 

Nyt fra Handicaprådet Orientering om rådets sidste møde – referat kan ses på link 
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-
referater/udvalg/dagsorden?agendaid=9934a653-f4fb-42c0-99a3-
0e7312d47eb1&searchText=  
 

Sundhedstjek - status I Fællesskaberne planlægges sundhedstjekket til afholdelse i den måned 
borgeren fylder år 
På Sølund er sundhedstjekket sat i system og indarbejdet 

Eventuelt Denise er udtrådt af det lokale råd på Solsikken og dermed også af PRISK. 
Karl Højbjerg har, af personlige grunde, trukket sig fra PRISK 
 
Emne til dialogmøde d. 24. april 2023. 

- Tilsynsrapporter – giver rapporterne et retvisende billede af 
virkeligheden. 

- Det formaliserede pårørende samarbejde – bl.a. på baggrund af mødet 
i Fællesskaberne med Thomas Hamann. 

- Oplæg om ”Funktionstab” 

Næste møde Mandag d. 24. april på Fælleden. Kl. 16 – 17 dialogmøde. Kl. 17 – 20 PRISK 
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