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Mødet starter kl. 09:07 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq, deltog i mødet fra kl. 09:15. Forlader mødet kl. 10:25 og 

deltager igen i mødet fra kl. 10:59 under punkt 06 i den lukkede dagsorden.  

 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Erik Jensen, Sisimiut 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut. Hun forlader mødet kl. 09:48 under punkt 03 I den åbne dagsorden 

og deltog igen I mødet fra kl. 11:50 under pu nkt 16 i den lukkede dagsorden.  

 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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Generelle sager 

Punkt 02 Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik  

 

Journalnr. 47.00 

 

Baggrund 

På baggrund af ønske fra Område for Familie om at opdatere Qeqqata Kommunias handicappolitik 

samt et krav i den nye handicaplov, som trådte i kraft 1. januar 2020, om at kommunerne skal 

opdatere deres handicappolitik mindst hvert 4. år, nedsatte Område for Familie i efteråret 2019 en 

arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia. 

Politikken skal danne fælles ramme og opsætte visioner for arbejdet med handicapområdet i hele 

kommunen. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

 

Faktiske forhold  

Høringsudkastet blev godkendt i Udvalg for Velfærd ved mødet i februar 2020 samt ved 

Kommunalbestyrelsens møde ligeledes i februar. Høringsperioden har været en måned fra d. 27. 

februar til d. 27. marts 2020. 

 

Projektets faser 

 

12. februar 

2020 

27. februar 

2020 

Hørings-

periode 

15. april 2020 30. april 2020 Maj 2020 

UV  KB UV KB   

Forslag til 

politikken 

drøftes, 

godkendes og 

videresendes 

til KB 

Forslag til 

politikken 

drøftes og 

godkendes  

Politikken 

drøftes, 

godkendes og 

videresendes 

til KB 

Forslag til 

Politikken 

drøftes og 

godkendes 

endeligt 

Implementeri

ng af 

politikken 

 

Der er modtaget høringssvar fra følgende: 

- Borger Agathe Fontain 

- MISI 

- Tilioq i samarbejde med Pissassarfik 

- Det Grønlandske Sundhedskartel PPK 

De indkomne høringssvar har medført følgende ændringer i politikken: 

- Uddybet beskrivelse af, hvordan temaer er udvalgt 

- Uddybning af de enkelte verdensmål er flyttet til sidste afsnit i politikken 

- Sproglige og grammatiske rettelser 

- Ændringer mod mere aktive verber 

- Ændring i sprogbrug fra ”uanset fysisk eller mentalt handicap” til ”uanset handicap” flere 

steder for at gøre sproget mere inkluderende over for alle typer handicap 

- Inddeling af tema 1 med underoverskrifter 

- Det er tilføjet, at Qeqqata Kommunia vil oprette en hjælpemiddelbank for at støtte børn med 

handicap i daginstitution og skole 
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- Det er beskrevet, at Qeqqata Kommunia vil gøre målsætningerne mere detaljerede og 

målbare efter politikkens vedtagelse 

- Personer med handicaps er ændret til personer med handicap 

- Tilgængelighed af viden og information er flyttet fra tema 1 til tema 2 

- Forord fra formand for Udvalg for Velfærd Hans Frederik Olsen er tilføjet 

Bæredygtige konsekvenser 

For fortsat at sikre et velfungerende og bæredygtigt handicapområde, er det centralt, at 

medarbejdere og borgere har en fælles politik og fælles visioner på området. Politikken er i 

overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og Qeqqata Kommunias 

bæredygtighedsvision. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Administrationen skal lave en handleplan med aktuelle aktører for at føre visionerne og 

målsætningerne ud i livet, og det må forventes, at der skal afsættes midler til dette. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Handicappolitikken er med til at samle handicapområdet og 

tilføre fælles retning. De gode samarbejdskræfter skal i spil internt i kommunen for at skabe 

sammenhængende og effektfulde indsatser. Det er afgørende, at kommunen prioriterer at arbejde 

koordineret og tværfagligt for at sikre, at arbejdet på handicapområdet lykkes på en god måde. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd 

- at godkende den endelige handicappolitik for Qeqqata Kommunia 2020-2023 

- at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen    

Afgørelse 

Godkendt og sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Qeqqata Kommunias Handicappolitik 

2. Høringssvar fra borger Agathe Fontain 

3. Høringssvar fra MISI 

4. Høringssvar fra Tilioq i samarbejde med Pissassarfik 

5. Høringssvar fra Det Grønlandske Sundhedskartel PPK 
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Punkt 03 Etablering af nødovernatning i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.  44.18 

 

Baggrund  

Emnet om hjemløse problematikken i Qeqqata Kommunia blev drøftet på Udvalg for Velfærds 

møde den 11.03.2020. I den forbindelse anmodede Udvalget Område for Velfærds om at arbejde 

videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et 

midlertidig nødovernatningstilbud. 

 

Regelgrundlag  

Kommunalfuldmagt. Midlertidig nødovernatning kan etableres med hjemmel i 

Kommunalfuldmagtsreglerne. Er der tale om et årligt tilbagevendende tilbud om overnatning eller 

som nødherberg, fx i vintermånederne, skal tilbuddet oprettes har vi i Grønland ikke lovhjemmel til 

at oprette permanent herberg. Kommunalfuldmagtsreglerne giver Qeqqata Kommunia mulighed for 

at etablere et tilbud til egne borgere, vil det være muligt at bede om cpr.nr. til dokumentation af 

tilhørsforhold. Der kan ikke med hjemmel i hverken lov eller kommunalfuldmagt opkræves 

brugerbetaling for tilbuddet. 

 

Faktiske forhold 

Område for Velfærd har i samarbejde med Teknik og Miljø og INI a/s undersøgt mulighederne for 

at etablere et midlertidigt Kommunalt drevet nødovernatningstilbud. Efter anmodning fra Udvalget, 

har Område for Velfærds arbejdet videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent 

overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud. Område for Velfærd har 

oprettet et arbejdsgruppe som skal komme med flere løsningsforslag til drøftelse eller godkendelse 

til udvalget, senest til udvalgets møde i august.  

 

1. Målgruppe 

Målgruppen for den midlertidige nødovernatning er borgere, som er kendetegnet ved at have 

komplekse problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske lidelser og usundt livsførelse.  

 

2. Placering 

Erfaringerne fra nødherberg i Nuuk er, at et nødovernatningstilbud placeret uden for Nuuks 

centrum er bedre for målgruppen. Der er 38 pladser i nødherberget i Nuuk, det konkrete 

behov for overnatningsmulighed kendes ikke med sikkerhed, men op til 10 pladser vurderes 

at være hensigtsmæssigt i forhold til vores kommunens størrelse. Skønnet er foretaget ud fra 

en vurdering af placeringen og nuværende muligheder fra INI a/s samt skøn fra de 

afdelinger i Område for velfærd der arbejder med de udsatte borgerne. Muligheder for 

etablering af midlertidig nødovernatning i 3 måneder, er der kommet 2 muligheder fra INI 

a/s, for at etablere et tilbud om midlertidig nødovernatning både i Maniitsoq og Sisimiut.   

Der vil i begge byer været plads til 10 overnatninger pr. nat. Der vil være mulighed for at 

kønsdele værelserne.  

 

Borgerne kan komme i tidsrummet 13.00 til 14.00 får at blive visiteret nødherberget i kommunens 

velfærdsområde. Borgeren kan komme til nødherberget til overnatning fra kl. 21.00 og de skal 

forlade nødherberget kl 08.00 næste morgen.  

Personalet til nødherberget møder kl. 20.00 til 09.30.  

 

I forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø skal der være to på arbejde og de skal helst være socialfagligt 

uddannede, da det er en målgruppe med komplekse problemstillinger. 
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Der skal være mulighed for vikardækningen ved sygdom. Personalet skal sikre, at borgerne har 

forladt nødherberg kl. 8.00. så klargørelse til næste nat igangsættes.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Medarbejderne i nødovernatningstilbuddet skal ansættes med kort varsel og i første omgang kort 

tidsbegrænset periode. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udgifter i forbindelse med etablering af nødherbergs i Sisimiut & Maniitsoq 

1. Lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift 

på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning) 

2. Husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el 

omkostninger fra Nukissiorfiit.  

3. Indkøb af senge, soveposer mm. 

4. Indkøbe af forplejning er ind tænkes som ekstra service for borgeren, da man kan møde 

bruger der sulter.    

 

         Maniitsoq tabel 1 

 Pr. måned Engangsydelse Personale udgifter 3.måneder 

Månedsløn  52  2 156 

Time 43  2 129 

Personaleomkostninger 2   6 

Sygedagpenge 1   3 

Kontorudgifter 1   3 

Varekøb 2 50  6 

forplejning 5   15 

El 2   6 

Øvrige driftsmidler ( 

Husleje, varme og vand) 

12 27  36 

Udgifter i alt  120 77  360 
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 Sisimiut tabel 1 

 Pr. måned Engangsydelse Personale udgifter 3.måneder 

Månedsløn  52  2 156 

Time 43  2 129 

Personaleomkostninger 2   6 

Sygedagpenge 1   3 

Kontorudgifter 1   3 

Varekøb 2 50  6 

forplejning 5   15 

El 2   6 

Øvrige driftsmidler ( 

Husleje, varme og vand) 

10 21  30 

Udgifter i alt  118 71  352 

 

Administrationens vurdering 

Formålet med et nødherberg i Qeqqata Kommunes er, at tilbyde et tilbud til målgruppen bestående 

af hjemløse der ikke har haft overblik/mod/mulighed til at bosætte sig på et normal vis. Der skal i 

nødherberget tænkes ind, at omsorgen for den enkelte hjemløse gerne skal henvise til andre 

muligheder end det at være hjemløs. Nødherberget vil indgå i et samlet socialt og terapeutisk tilbud 

i Qeqqata Kommunia, hvor denne målgruppes mulighed for rehabilitering styrkes og hvor der via 

det øgede fokus, kan etableres netværk på tværs af forvaltninger og andre offentlige myndigheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende: 

- at emnet diskuteres og besluttes om der skal åbnes nødherberg i 3 måneder  

- at hvis nødherberget godkendes sendes sagen videre til godkendelse hos ØS og KOMBES 

- at ved godkendelse af nødherberg sker gennem tillægsbevilling.  

 

Afgørelse 

Godkendt, men forplejningen skal ikke inkluderes under udgifterne. Sagen sendes videre til 

godkendelse hos Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Qeqqata Kommuniani iluamik adresseqanngitsut_Område for Velfærd_ulloq 30.03.2020 
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Orienteringssager 

 

Punkt 04 Orientering om indhentning af refusion fra Selvstyret og danske kommuner på 

takstbetaling for domsanbragte med handicap 

 

Journalnr.  47.00 

 

Baggrund 

Den 30. december 2019 modtog Qeqqata Kommunia et brev fra Styrelsen for Forebyggelse og 

Sociale Forhold i Selvstyret, at der skal fastlægges, hvem der har betalingsforpligtelsen for 

anbringelse generelt for personer dømt efter kriminallov for Grønland til anbringelse i institution for 

personer med vidtgående psykiske handicap, eller hvor dommen alene fuldbyrdes i Danmark. 

Det samme gælder besøgsrejser, da personer med handicap, anbragt i Danmark grundet dom, ikke 

har ret til besøgsrejser efter regler i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019.  

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap § 12 

 

Kriminallovens § 240 Anbringelse og behandling efter kapitel 33 af psykisk syge gennemføres af 

sundhedsvæsenet 

 

Faktiske forhold 

Efter Qeqqata Kommunia havde modtaget brev den 30. December 2019 fra Styrelsen for 

Forebyggelse og Sociale Forhold i Selvstyret, at der skal fastlægges, hvem der har 

betalingsforpligtelsen for anbringelse generelt for personer dømt efter kriminallov for Grønland til 

anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, hvor dommen alene 

fuldbyrdes i Danmark, modtog Qeqqata Kommunia den 21. Januar 2020 en procedure beskrivelse 

ved surrogat anbringelse i Danmark for voksne borgere med handicap. 

En borger med handicap, der er dømt efter kriminallov for Grønland §§ 156 og 157, kan blive 

anbragt i Danmark, når der ikke er egnede tilbud i Grønland. 

Når en borgere med handicap så er blevet anbragt i Danmark grundet en modtaget dom, skal der 

udarbejdes en betalingstilsagn/aftale, hvorefter alle udgifter undtagen dem vedrørende 

førtidspension, sendes til sundhedsledelsen i Departementet for Sundhed. 

Det vil sige, at en anbringelse i Danmark for borgere med handicap, og som dømt efter kriminallov 

for Grønland §§ 156 og 157, er uden udgifter for den anbringende grønlandske kommune. 

 

Denne oplysning blev også formidlet videre til alle grønlandske kommuner, der deltog i et seminar i 

Nuuk i november 2019 vedrørende introduktion til den nye Inatsisartutlov om støtte til personer 

med handicap. 

 

Qeqqata Kommunia lavede en oversigt der dækker en periode på 5 år, årstal der afdækkes er 2015-

2019 over de borgere med handicap, der var anbragt i Danmark efter modtagelse af en dom. 

 

Området for Velfærd lavede deres oversigt der omfatter 2 borgere med bopæl i Maniitsoq og 3 

borgere med bopæl i Sisimiut. Der blev fra Området for Velfærd den 15. januar 2020 sendt en 

samlet anmodning om refusion til Departementet for Sundhed for alle borgere med handicap, der 

var anbragt med dom. Refusionen lød samlet på kr. 22.796.098,56. 
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Den 4. februar 2020 modtog Qeqqata Kommunia et brev fra Departementet for Sundhed, at refusion 

for 3 borgere blev afvist, da disse borgere ikke var dømt efter kriminallov for Grønland, men efter 

Straffeloven § 240 - danske love, da deres kriminelle handling er sket efter anbringelsen til 

Danmark havde fundet sted. 

Den godkendte refusion lyder så på i alt kr. 1.262.859,00. 

 

Den ene af de resterende 3 borgere havde udstået sin straf i Danmark, inden han kom retur til 

Grønland, så denne udgift kan der ikke søges om.  

 

13. februar 2020 fik handicapafdelingen i Maniitsoq svar fra Juridisk Afdeling i Departementet for 

Sociale Anliggender og Justitsområdet, at hvis Qeqqata Kommunia ved en fejl har betalt for 

domsanbragte i Danmark, der er dømt efter den danske straffelov og ikke af en grønlandsk ret, er 

det den danske kommune Qeqqata Kommunia må søge refusion hos. 

Der vil efter orientering til Udvalget for Velfærd blive søgt om refusion hos de danske kommuner, 

hvor de 2 borgere er anbragt, som har fået dom under deres anbringelse i Danmark. Denne refusion, 

der søges om, vil være på kr. 21.270.548,39. 

Området for Velfærd vil bruge den brevskabelon, som er vedlagt som bilag 7. 

 

Bæredygtig konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at der rettes op på, hvem der har betalingsudgiften for borgere med handicap, 

der er anbragt i Danmark og som har modtaget dom enten efter kriminallov for Grønland 

eller efter den danske straffelov. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er her tale om indhentning af refusion til Qeqqata Kommunia fra Departement for Sundhed 

eller danske kommuner. 

 

Fra Departement for Sundhed indhentes der refusion på kr. 1.262.859,00, som vil tilgå Qeqqata 

Kommunia. 

 

Fra danske kommuner vil der blive forsøgt at indhente refusion på i alt kr. 21.270.548,39. Hvis 

dette lykkes, vil refusionen tilgå Qeqqata Kommunia. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd har taget informationen fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse om at 

betalingspligten ligger hos dem for de borgere, der er anbragt i Danmark efter at have modtaget 

dom efter kriminallov for Grønland til efterretning, og handlet derefter ved at indhente refusion på 

alle udgifter.  
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Indstilling 
Området for Velfærd i Maniitsoq og Sisimiut indstiller overfor Udvalg for Velfærd  

- at tage orienteringen om refusion fra Selvstyret og danske kommuner på takstbetaling for 

domsanbragte med handicap til efterretning 

 

Afgørelse 
Taget til efterretning.  

 

Bilag 
1. Brev fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse 30.12.2019 

2. Brev med Procedure ved surrogat anbringelse i Danmark 21.01.2020 

3. Regning til Grønlands Selvstyre 15.01.2020 

4. Svar på ansøgning om refusion 04.02.2020 

5. Kriminallovens § 240 

6. Svar fra jurist om refusion ved dom efter straffeloven 13.02.2020 

7. Skabelon til brev til danske kommuner 
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Punkt 05 Orientering om ansættelse af bisiddere for personer med handicap, Sisimiut. 

 

Journalnr.  47.00 

 

Baggrund 

Området for Velfærd har søgt bisiddere for personer med handicap igennem lokalavis og har fået 

ansøgninger hvilket er behandlet i administrationen. Udvalget for Velfærd blev orienteret under 

mødet i februar 2020 at administrationen vil arbejde på at anskaffe bisiddere.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. 

Bisidder. 

§ 24.  Kommunalbestyrelsen skal oprette en bisidderordning med henblik på, at en person med 

handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder: 

1)  under kommunalbestyrelsens behandling af en sag om støtte efter denne Inatsisartutlov, 

2)  til udarbejdelse og indgivelse af klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen 

vedrørende støtte efter denne Inatsisartutlov, og  

3)  under Det Sociale Ankenævns behandling af en klagesag angående afgørelse om støtte 

efter denne Inatsisartutlov. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udpegning, honorering, indhentelse af 

straffeattest og børneattest, samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav, der skal stilles til en 

bisidder. 

 

Faktiske forhold 

Området for Velfærd i Sisimiut har annonceret i Sivdlek den 29. januar 2020 at Området for 

Velfærd søger bisidder for en person med handicap, og modtaget 4 ansøgninger efter annoncering, 

heraf en ansøger fra Danmark som fik afslag, da pågældende er boende i Danmark.  

 

Den 6. marts 2020 holdt afdelingslederen for handicapafdeling sammen med Souschefen samtaler 

med 3 ansøgere som alle har kvalifikationer og har kendskab til indenfor Social- og 

handicapområdet samt faglig erfaringer.  

 

2 af ansøgerne arbejder i Pissassarfik og hvor den ene er uddannet fysioterapeut og den anden som 

socialpædagog. Den tredje ansøger er uddannet ergoterapeut. Alle 3 har rimelig kendskab til 

Handicappedes vilkår og dermed til lovgivning. Alle har stor forståelse og er i stand til at kunne 

udføre samtaler med personer med handicap.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Området for Velfærd i Sisimiut har nu anskaffet 3 velkvalificerede bisidder og dermed sikre, at 

borger med handicap kan have en bisidder med under samtale med myndighederne.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Bisidderhonoreringstakster er fastsat under cirkulære nr. 291 om gældende sociale kontantydelser 

pr. 1. januar 2020 i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap.   

 

 1. januar 2020 1 april 2020  

Bisidderhonorar for første time i kr.  563,00  572,00  

Herefter pr. time i kr.  394,00 400,00  

 

Kun mødetimer honoreres. Forberedelses- og efterbehandlingstid honoreres ikke.  

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurder at alle ansøgerne er kvalificerede og har bred erfaring indenfor 

handicap og lovgivning, hvorfor Området for Velfærd indstillede alle til bisiddere, for at sikre, at 

borgerne med handicap få den rette hjælp og støtte, hvilket er rigtig godt for alle parter.   

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor udvalget for Velfærd 

- at orientering om bisidderordning for personer med handicap godkendes. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Notat fra 30. marts 2020. 
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Punkt 06 Eventuelt 

Erik Jensen, ønsker at der udarbejdes en mere klar liste over udgifter til budgetseminar, personalet, 

antal af klienter og opgaver i områderne i Sisimiut og Maniitsoq. Hvordan man skal lave en 

planlægning til, når kommunen skal overtage udgifter til førtidspensionister. Ønsker endvidere, at 

den nye økonomistyringssystem bliver klar hurtigt. Direktøren for området fremkom med 

besvarelse. 

Julianne Enoksen spørger om, hvornår der bliver ansat en områdechef i Sisimiut. Direktøren 

oplyser, at ansøgningsfristen er sat il den 20. april 2020, og at man forventer, at den nye områdechef 

bliver ansat pr. 1. juni 2020. 

 

 


