
Borgerinformation

Qeqqata Kommunia arbejder målrettet for det gode børneliv ved at implementere 
anbefalinger fra børnerettighedsinstitution og for at fastholde de ældres livskvalitet samt 
at sikre, at borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre borgere.

Qeqqata Kommunias projekt om ”Inuunerissaarneq - Det gode liv”, består af 7 arbejds-
grupper. Institutioner/virksomheder, der deltager til projektet, er: kommunens administrati-
on, kommunens underliggende institutioner og sygehuset.

Formålet med projektet er styrket tværfaglighed, tættere kontakt og opfølgning, øget 
forældre- og netværksinddragelse samt sund og aktiv aldring.

Inuunerissaarneq - Det gode liv
Det gode liv skal starte tidligt og vare så længe som muligt



Projektet ”Inuunerissaarneq - Det gode liv” i Qeqqata Kommunia bygger på Børnetals-
mandens rejserapport, som blev offentliggjort den 18. oktober 2017. Rapporten er lavet 
ud fra samtaler med børn og voksne i kommunens byer og bygder om deres levevilkår. 
Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som bygger på FN’s børnekonvention om 
børns rettigheder. 

Børnetalsmanden er den øverste ansvarlig for den politisk uafhængige børnerettigheds- 
institution MIO – Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat/ Stedet hvor børn og unge 
kan tale med én.
Børnetalsmanden har præsenteret rejserapporten for borgmesteren, formanden for Ud-
valget for Familie og Sociale forhold, direktionen, familiecheferne og uddannelseschefer-
ne i både Maniitsoq og Sisimiut.

Projektet
Qeqqata Kommunia ønsker med projektet at virkeliggøre Børnetalsmandens anbefalinger 
og sikre det gode børneliv og familieliv i kommunen.
Projektet ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” startede i februar 2018 efter semina-
rafholdelse sammen med kommunalbestyrelsen, kommunalansatte og sygehuset, hvor 
der blev nedsat 6 arbejdsgrupper.  

Projektet ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” blev revurderet i januar 2019, hvor 
man samlede MIO’s rejserapport, koalitionsaftalen, Planstrategien og Sundhed- og fore-
byggelsespolitikken. Projektet samler alle projektinitiativer på social - og sundhedsområ-
det. Både børn, unge, familier og ældre.
Projektets nye navn blev ”Inuunerissaarneq - Det gode liv”

Deltagere til seminar for Børnetalsmandens præsentation af rejserapporten fra Qeqqata Kommunia i 2018, Taseralik Sisimiut. 

”Inuunerissaarneq - Det gode liv” i Qeqqata Kommunia
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Visionen for projektet er 

at sikre 

”Inuunerissaarneq - 

Det gode liv” 

i kommunen samt at skabe 

fælles retning for det 

tværfaglige samarbejde i 

begge byer og alle bygder. 
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Børnetalsmandens rejserapport for 
Qeqqata Kommunia

Børnetalsmandens overordnede vurderinger er, at der er tre former for svigt fra forældre 
og familie:

• Forældre, der svigter deres børn på grund af psykisk sygdom
• Forældre med hash- og alkoholproblemer
• Forældre, som mangler redskaber til børneopdragelse

Hovedbudskaber
Hovedbudskaberne i rapporten for Qeqqata Kommunia er:
• at der er stort hashmisbrug
• at psykisk vold er udbredt
• at der mangler ressourcer og kompetence i systemet
• at børn udsættes for seksuelle overgreb og får ingen eller utilstrækkelig hjælp
• at børn oplever fysisk vold
• grænseløs børneopdragelse
• mangelfuld børneopdragelse

Rejserapporten viser, hvordan børnene i Qeqqata Kommunia har det. Det er godt, at 
Børnetalsmanden har talt med og set børn og unge i deres omgivelser og på den måde 
har kunne tale med mange, som kommunen normalt ikke ser eller har kendskab til. 
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Det er meget vigtigt, at alle områder, decentrale institutioner og 
myndigheder arbejder på tværs om barnet/familien ved at 
udvide og styrke det tværfaglige samarbejde. 
Du kan læse mere om Børnetalsmandens rejserapport fra
Qeqqata Kommunia på MIO’s hjemmeside: http://mio.gl under 
publikationer, rejserapporter. 
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Initiativer

Ekstra ressourcer
Det har været et ønske fra Qeqqata Kommunia at tilføre ekstra ressourcer for at løse 
opgaver med udsatte børn og familier. Derfor har man ansat én projektmedarbejder, to 
ekstra socialrådgivere i Sisimiut og to ekstra socialrådgivere i Maniitsoq.

Disse stillinger er placeret i administrationen. Projektmedarbejderen er koordinator og tov-
holder for projektet Inuunerissaarneq - Det gode liv.
Det er hensigten, at socialrådgivernes arbejde både skal være i administrationen og på 
skolerne for at tale med børn og forældre, der har behov for socialrådgivning. 

Toldere
Rejserapporten fremhæver, at hashproblemet er meget stort i hele Qeqqata Kommunia, 
og at børnene mistrives af den grund samt at det er meget nemt at få fat på hash. Der-
for har kommunen sendt et brev til Naalakkersuisut med anmodning om, at der ansættes 
yderligere toldere i både Sisimiut og Maniitsoq.
Anmodningen har resulteret i at der er ansat tre nye toldere, to toldere placeret i Ilulissat 
og én i Kangerlussuaq. Dette øger antallet af toldere i Qeqqata Kommunia til to i alt.

Delprojekter
Mange delprojekter er blevet gennemført for at virkeliggøre Børnetalsmandens anbefalin-
ger, f.eks. MIO’s anbefalinger om, at kommunen igangsætter konkrete tiltag, der kan øge 
befolkningens viden om seksuelle overgreb og derved medvirke til at forebygge seksuelle 
overgreb. 

Kommunen har arbejdet med oplysning til borgerne om underretningspligt, og der er ud-
arbejdet beredskabsplaner. Der afholdes løbende kurser til personalet om konflikthåndte-
ring, bekymringsbarometer og mange flere forskellige tiltag er blevet gennemført.
   

Der er også mange delprojekter, som planlægges af tværfaglige arbejdsgrupper ud fra 
MIO’s anbefalinger samt der arbejdes på at ensrette skemaer, således at driftsopgaver i 
kommunen harmoniseres i begge byer og bygder.  
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Børnetalsmanden og borgmesteren i Qeqqata Kommia sammen med Bamses 
ven, Sisimiut 2019 



Inuunerissaarneq - Det gode liv fik i 
2019 tildelt 2,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at midlerne 
blandt andet skal støtte, at flest mulig 
børn og unge begynder at deltage 

i sportsarrangementer og andre aktiviteter.

Qeqqata Kommunia har derfor indført gratis 
idræt for børn og unge under 18 år 

pr. 1. januar 2020.

Kommunalbestyrelsen ønsker også 
forældredeltagelse, hvis 

Qeqqata Kommunia skal nå i mål med 
Inuunerissaarneq - Det gode liv, 

ellers vil det være meget begrænset, hvad 
kommunen kan opnå med tiltagene.
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Tværfaglige arbejdsgrupper
De tværfaglige grupper er sammensat af medarbejdere fra byer og bygder:
• Område for Velfærd 
• Område for Uddannelse
• Daginstitutioner
• Skoler 
• Fritidsklubber 
• MISI
• Sundhedsvæsen

Grupperne mødtes første gang i begyndelsen af 2018. På temadagen under overskrif-
ten ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” deltog kommunalbestyrelsen, chefgrup-
pen, styregruppen, børneterapeut, Børnetalsmanden, Foreningen Grønlandske Børn, 
Nakuusaaqqakkut samt forældre, plejeforældre, børn og plejebørn.
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Inuunerissaarneq - Det gode liv projekt

De 7 arbejdsgrupper har følgende overskrifter:

Inuunerissaarneq - Det gode liv

Social trivsel

Forældreansvar

Særlige behov

Tidlig indsats

Plejefamilier

Aktiv fritid

Sund og aktiv
aldring
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Social trivsel
Samarbejdsgruppen for Social trivsel er: 
Velfærdschef, Området for Velfærd, Familiecenter, skoler, dag-
institutioner, sundhedsplejerske og MISI 

Gruppens opgaver indebærer:
• Forebyggelse af seksuelle overgreb og vold
• Kurser og kompentenceudvikling til personale
• Mental sundhed

Gruppen har bl.a. gennemført
• For at forebygge seksuelle overgreb og vold er der kurser til 
personale bl.a. om hvordan de kan have samtaler med børn, 
der er ramt
• Gruppen har udarbejdet en antimobbestrategi, hvor Red 
Barnet har afholdt kurser både i Maniitsoq og Sisimiut om kon-
sekvenser af mobning, hvad der kan gøres og handleplaner til 
forskellige aktører og medarbejdere på skolen 
• Udarbejdelse af Beredskabsplan vedrørende seksuelt misbrug/ 
vold mod børn, der har blandt andet været fokus på børne-
samtaler i denne gruppe. 
• Qeqqata Kommunia har lavet aftale med 2 psykoterapeuter 
(rejsepsykologer) til behandlingskrævende børn pga. omsorgs-
svigt, seksuelle overgreb og vold i familien

1.

Forældreansvar2.

Samarbejdsgruppen for Forældreansvar er:
Familiecenter, skoler, dagsinstitutioner, MISI og Området for 
Uddannelse

Gruppens opgaver indebærer: 
• Styrke forældreevner
• Forældre skal kende deres ansvar for deres børn, når det 
drejer sig om opdragelse og at sætte grænser

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Udarbejdet træf for kommende og nybagte forældre i sam-
arbejde med sundhedsplejen fra sygehuset og pædagoger 
fra Familiecenteret
• Borgerinformationer gennem en oplysningskampagne om 
forældreansvar
• Små opfordringer til lokalaviser
• Borgermøde om forældreansvar
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Særlige behov

Samarbejdsgruppen for Særlig behov er:
Velfærdschef, Området for Velfærd, skoler, daginstitutioner, 
MISI, sundhedsplejerske og Pisoq

Gruppens opgaver indebærer:
• Arbejde for uddannelses- og fritidstilbud for borgere med 
handicap
• Sikre støtte til forældre og lærere, som har børn eller elever 
med særlige behov
• Oprette hjælpemiddelbiblioteker til børn og unge med handi-
cap eller særlige behov
• Afholde kurser for fagpersonale

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia
• Kursus i samtaleteknik vedr. psykisk syge for personalet
• Handicapidræt i efteråret 2019 i Sisimiut
• Der planlægges handicapidræt i Maniitsoq i 2020

3.

Tidlig indsats4.

Samarbejdsgruppen for Tidlig indsats er:
Familiecenter, Området for Velfærd, skoler, daginstitutioner og 
sundhedsvæsenet

Gruppens opgaver indebærer:
• Gruppen fokuserer på sunde børn & børn med sorg
• Sikre at flere børn og unge bliver robuste
• Mental sundhed hos børn, unge og familier
• Alle børn og unge siger ja til et liv uden hash og euforiserende 
stoffer 

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Kursus i bygderne om sorg og krise i samarbejde med en 
psykoterapeut
• Dramakursus i bygder om personlig udvikling for børn og unge
• Kursus om ”Siunissara” (Min fremtid) i Sisimiut
• Daginstitutioner og skoler samarbejder Førskolebørn  
• Kursus med Thinkinuk - målet er, at flere børn, unge og familier 
bliver robuste, så de kan håndtere livets udfordringer
• Borgermøde i Atammik, Kangaamiut og Maniitsoq
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Plejefamilier

Samarbejdsgruppen for Plejefamilier er:
Området for Velfærd

Gruppens opgaver indebærer:
• Fremme kontakt til biologiske forældre
• Oprette professionelle plejefamilier
• Supervision til plejeforældre

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Kurser for plejefamilier om opdragelse og at sætte grænser
• Takkebrev til plejefamilier i Qeqqata Kommunia
• Pjece om plejefamilier 
• Ensretninger af skabeloner for skemaer

5.

Aktiv fritid6.

Samarbejdsgruppen for Aktiv fritid er:
Uddannelseschef, Området for Uddannelse, skolepasning, 
fritidsklubber, daginstitutioner og bygder

Gruppens opgaver indebærer:
• Forebygge alkohol- og hashmisbrug og rygning blandt unge
• Kursus i personlig udvikling for unge mellem 12 og 17 år
• Fremme frivillighed
• Kampagner om sund kost, rygestop mv.
• Kompetenceudvikling blandt personale

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Kompetenceudvikling af personale, som arbejder med børn 
og unge
• Gratis idræt for børn og unge under 18 år
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Sund og aktiv aldring

Samarbejdsgruppen for Sund og aktiv aldring er:
Plejehjem, Hjemmehjælpskontoret, ergoterapeut og Området 
for Velfærd.

Gruppens opgaver indebærer:
• Skabe muligheder for, at ældre kan være i naturen
• Mulighed for fysisk træning for alle
• Ældre hjælpes til at blive mere selvhjulpne
• Fremme mental trivsel blandt ældre

Gruppen har bl.a. gennemført:
• Hjælp til selvhjælp ved hjælp af robotstøvsugere
• Træningstilbud i hallen med vejledning
• Sommerudflugt for de ældre for plejehjemsbeboere
• Oprettelse af udendørs seniorfitness i Sisimiut
• Fællessammenkomst for beboere i ældreboliger

7.
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Ledelse og styring af projektet 

Inuunerissaarneq - Det gode liv er et udviklingsprojekt, som skal fremme trivsel blandt 
borgere og kommunalt ansatte.

Kort om projektets proces: 
Direktører, områdechefer og stabens ansatte er med i styregruppen. Der tages forskellige 
beslutninger til styregruppemøderne såsom fordeling af midler til arbejdsgrupperne og 
drøftelse omkring delprojekter. 

Kommunalbestyrelsen støtter projektet og har tildelt midler til de følgende år. 

Kommunen arbejder for tættere kontakt til borgere, og dette er nået bl.a. med de
borgermøder, som forskellige arbejdsgrupper har arrangeret. 

Qeqqata Kommunia vil høre borgere, om der er ideer til delprojekter. 

Du kan skrive dine ideer og/eller inputs til:
qeqqata@qeqqata.gl 
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Kommunens åbningstider
Åbningstiderne gælder for fysiske og telefoniske henvendelser.
Mandag - Tirsdag: 10:00 - 15:00 
Onsdag:        Lukket
Torsdag - Fredag: 10:00 - 15:00
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Underretning

En underretning er en henvendelse fra en borger eller en person, 
der arbejder i offentlig tjeneste, om bekymring for et barn eller en 
ung under 18 år.

Ved akut behov ring til:

Sisimiut: 53 01 97 eller mail: sis.familie@qeqqata.gl
Maniitsoq: 48 72 00 eller mail: manfamilie@qeqqata.gl
Numrene ovenfor gælder også for bygderne

Tusaannga kan kontaktes:
- I hverdagene: Mandag – torsdag fra kl. 9.00 – 22.00
- I weekenderne: Fredag – lørdag kl. fra 16.00 – 04.00 
- Søndage fra 16.00 – 22.00
Tlf. 80 11 80
SMS:1899


