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Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen, Sisimiut 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

 

Parti Naleraq 

Malene Ingemann, Sisimiut 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Emilie Olsen, Har bemærkninger til den kommende møde med de ældre. 

 

Ruth Heilmann forespurgte om regler og kommunaldirektøren fremkom med en 

besvarelse herfor. 

Med hensyn til iPads orienterede formanden, at indtil netværksforbindelsen til iPads 

kommer op og kører, vil medlemmerne får tilsendt dagsorden i papirform. 

Forespørgsel om hvor mange der er registeret i ventelisten til Alderdomshjemmet. 

Formanden fremkom med en besvarelse. 

Der fremkom en forespørgsel om hvor mange der er registeret i venteliste til skolen og 

daginstitutioner, som formanden besvarede. 

Kommunaldirektøren fremkom med besvarelse om forespørgslen om antallet af 

arbejdsledige. 

 

Juliane Enoksen vil orientere om Udvalg for Familie og Sociale Forholds besøg i 

Minngortunnguup atuarfia. 
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Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. 

Sisimiut.  

Journalnr. 06.00.01 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra 

direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo april 2017 for Område for 

Familie, Sisimiut.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut: 

 

Tabel 1 
Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 164 0 0 164 52 112 31,7%

41 Hjælpeforanstalt for børn 12.604 0 0 12.604 2.829 9.775 22,4%

43 Social førtidspension 9.803 0 0 9.803 5.038 4.765 51,4%

45 Offentligt hjælp 11.718 0 0 11.718 3.175 8.543 27,1%

46 Andre sociale yderlser 527 0 0 527 492 35 93,4%

47 Ældreforsorg 33.397 0 0 33.397 14.683 18.714 44,0%

48 Handicapområdet 47.396 0 0 47.396 14.702 32.694 31,0%

49 Andre sociale udgifter 164 0 0 164 8.192 156 5,0%

Total 115.773 0 0 115.773 40.980 74.793 35,4%

  
Faktiske forhold 

Den periodiske bevilling skal ligge på 33,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 

måneder.  

Konto 4 Området for Familie i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 35,4 % 

svarende til kr. 40.979.700,53 af budgetbeløb på kr. 115.773.000. 

Dvs. for april måned 2017 udvises et merforbrug på 2,1 % svarende til kr. 2.428.000 i 

forhold til den periodiske bevilling.  

Budgetåret har nu forbrug for 1.kvartal 2017, og administrationen forventer et stabilt og 

retvisende forbrug på de forskellige kontoområder. En del udgifter specielt for de 

eksterne virksomheder, betales halvårligt eller helårligt, og dette udviser et umiddelbart 

merforbrug, men stabiliseres hen over budgetåret.  

Bemærkninger er som følger: 

 

Konto 40 udviser et forbrug på 31,7 % svarende til kr. 52.000 af budget på kr. 164.000.    

 

Konto 41 udviser et forbrug på 22,4 % og dette er et mindre forbrug på 10,9 % svarende 

til kr. 1.377.000 i forhold til den periodiske bevilling svarende til kr. 4.201.000 ud af et 

budget på kr. 12.604.000. 

 

Konto 43 udviser et merforbrug på 18,1 % svarende til kr. 1.774.082 i forhold til den 

periodiske bevilling. 

Overskridelsen skyldes, at maj måneds udbetalinger på i alt kr. 1.551.000 er med i april 

måneds forbrugsbalance. Når disse bliver trukket fra, og fejl posterede personlige tillæg 
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fra konto 43-01 er omposteret, så vil forbruget på konto 43 reelt ligge på den periodiske 

bevilling. 

 

Konto 45 udviser et mindre forbrug på 6,2 % svarende til kr.726.384. Dette skyldes endnu 

færre udbetalinger af Offentlig Hjælp, end der var i marts måned. 

 

Konto 46 udviser et merforbrug på 60,1 % svarende til kr.316.587 i forhold til den 

periodiske bevilling. 

Men refusioner på 90 % for april måned svarende til kr. 321.977,00 er ikke tilgået, 

hvorfor forbruget ligger meget højt. 

Når refusioner på kr. 321.977,00 er tilgået, så vil det reelle forbrug ligge på kr. 

115.280,00 svarende til 21,86 % af den periodiske bevilling. 

 

Konto 47 udviser et merforbrug på 10,7 % svarende til kr. 3.570.637. Dette skyldes, at 

alderspensionen er forudbetalt og maj måneds udbetalinger er med i april måneds 

forbrugsrapport samt der er manglende refusioner på i alt kr. 3.550 mio. Disse refusioner 

tilgår ved månedsskift. 

 

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 2,3 % svarende til kr. 1.090.794 i forhold til den 

periodiske bevilling. 

Dette skyldes at alle fremsendelser af alle døgntakstbetalinger for marts måned for børn 

og voksne anbragt i Grønland og Danmark.  

 

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 28,3 % svarende til kr. 46.366 i forhold til den 

periodiske bevilling.   

 

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:  

 

Tabel 2 
Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40-01-10Friplads på daginstutioner Sisimiut 164 0 0 164 51.956 112 31,7%

164 0 0 164 51.956 112 31,7%

Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.)

Total

 

Pr. 30. april 2017 ligger forbruget på konto 40-01 på 31,7 % svarende til kr. 51.956 af 

budget på kr. 164.000.    

 

Konto 41- Børn og Unge:  

 

Tabel 3 
Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41-01-10Hjælpeforanstaltninger 895 0 0 895 83.388 812 9,3%

41-02 Plejeophold 1.444 0 0 1.444 709.414 735 49,1%

41-03 Akut familiepleje 132 0 0 132 22.770 109 17,3%

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 4.085 0 0 4.085 0 4.085 0,0%

41-07 Private døgninstitutioner 2.240 0 0 2.240 488.158 1.752 21,8%

41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 296 0 0 296 95 201 32,1%

41-09 Familiebehandling 3.512 0 0 3.512 1.430 2.082 40,7%

12.604 0 0 12.604 2.829 9.775 22,4%

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)

Total
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Konto 41 udviser et mindre forbrug på 10,9 % svarende til kr. 1.376.612 af budgetbeløb 

på kr. 12.604.000.  

 

På konto 41-01 Hjælpeforanstaltninger er der et mindre forbrug, da der ikke har været 

støttetimer til så mange børn.  

 

På konto 41-02 Plejeophold er der et overforbrug, da der har været fejl konteringer 

vedrørende kost og lommepenge, og bogholderiet er i gang med at omkontere. 

 

På konto 41-03 Akut Familiepleje har der ikke været anbragt så mange børn, derfor er der 

et mindre forbrug.  

 

På konto 41-05 Selvstyrets døgninstitutioner er der fortiden ingen anbragte børn og unge 

på Selvstyret Døgninstitutioner, derfor er der intet forbrug. 

 

På konto 41-07 Private Døgninstitutioner er der fejl konteret forbrug, da der ikke er 

anbragte børn og unge på Privat Døgninstitutionen. Der skal finde en omkontering sted. 

 

På konto 41-09 Familiebehandling er der et overforbrug som skyldes tjenesterejser, 

kursusudgifter og diverse personaleudgifter som er bogført i marts og er blevet 

omposteret i april. 

 

Fordeling af anbragte børn: 

 

Tabel 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension: 

 

Tabel 5 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43-01 Førtidspension før 1/1-2002 0 0 0 0 1.136 -1 0,0%

43-02 Førtidspension efter 1/1-2002 0 0 0 0 0 0 0,0%

43-03 Førtidspension efter 1/7-2016 9.803 0 0 9.803 5.037 4.766 51,4%

I alt 9.803 0 0 9.803 5.038 4.765 51,4%

Førtidspension (1.000 kr.)

 

Forbruget på konto 43 udgør 51,4 % af budgetbeløb på kr. 9.803.000,00. Efter 

ovennævnte resultat udviser konto 43 et merforbrug med 18,1 %.  

 

Det høje forbrug skyldes dels, at førtidspension for maj måned på 1.551.000 for Sisimiut 

og bygderne er med i april måneds forbrug, da førtidspension udbetales forud. 

Desuden er der et merforbrug på personligt tillæg i Sisimiut som skyldes, at budgettet til 

personligt tillæg er lavt budgetteret, og at 4 - 5 førtidspensionister er bevilget et højt 

personligt tillæg til faste udgifter, 3 førtidspensionister blev ydet hjælp til depositum til 

Alm. plejefamilie 19 

Professionelle plejefamilie  

Selvstyreejet døgninstitutioner  

Private døgninstitutioner  

Timi Asimi.  

Børn og unge under forlænget forsorg   

Børn med støttepersoner  3 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  19 
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bolig, og der er betalt transport af 2 ligkister, hvor det dog forventes at pengene kommer 

retur når dødsbo sagerne i kredsretten er overstået.   

 

Der er nedgang på i alt 4 siden marts måned i antallet af borgere, der modtager 

førtidspension. Dette kan skyldes dødsfald eller flytning fra kommunen. 

  

Antal førtidspensionister i Sisimiut og bygderne pr. 30. april 2017 
Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

April 2017 174 2 2  178 

 

Konto 45 - Offentlig hjælp: 

 

Tabel 7 
Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45-01 Off. hj. Skattepligtig Sisimiut 11.718 0 0 11.718 3.175 8.543 27,1%

45-03 Off. Hj. Ikke skattepligtig 0 0 0 0 0 0 0,0%

11.718 0 0 11.718 3.175 8.543 27,1%

Offentligt hjælp (1.000 kr.)

Total

 

Konto 45 udviser et mindre forbrug på 6,2 % svarende til kr.726.384. Dette skyldes endnu 

færre udbetalinger af Offentlig Hjælp, end der var i marts måned. 

 

Mindre forbruget skyldes arbejdsmarkedsydelse gennem arbejdsmarkedskontoret til 22 

borgere der har været på højskoleophold fra januar – april 2017, og derudover er der 

borgere med karantæne for ikke at tage imod arbejdstilbud, hvor kun halvdelen af 

offentlig hjælp tildeles dem. 

 

Grundet fald i antal arbejdssøgende er der også fald i antallet med behov for personligt 

eller anden for hjælp. Så udbetaling af offentlig hjælp hænger sammen med indsatsen på 

arbejdsmarkedsområdet. 

 

Siden marts har der været fald på 139 borgere, der modtager offentlig hjælp. 

 

Tabel 8  

 Februar 2017 Marts 2017 April 2017 

Antal offentlig hjælps 

modtagere, Sisimiut 

230 285 146 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser: 

 

Tabel 9 
Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46-01 Dagpenge 

ved barsel

527 0 0 527 492 35 93,4%

527 0 0 527 492 35 93,4%

Andre sociale ydelser(1.000 kr.)

Total

 

Pr. 30. april 2017 er der inklusiv bygderne udbetalt kr. 492.350 af budget på kr. 527.000 

svarende til 93,4 %. 
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Årsagen til stort forbrug skyldes manglende refusioner fra Selvstyret på kr. 321.977,00 

udbetalt i april måned, men når refusionerne er hjemtaget, vil det reelle forbrug på konto 

46 udgøre 21,86 % svarende til kr. 115.228,00. 

 

Konto 47 – Ældreforsorg: 

 

Tabel 10 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47-01 Alderspension 5.985 0 0 5.985 5.989 -4 100,1%

47-02 Hjemmehjælp 3.962 0 0 3.962 1.169 2.793 29,5%

47-09 Alderdomshjemmet 21.518 0 0 21.518 7.184 14.334 33,4%

1.330 0 0 1.330 129 1.2 9,7%

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet 602 0 0 602 213 389 35,4%

47 33.397 0 0 33.397 14.683 18.714 44

Ældreforsorg (1.000 kr.)

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

 

På konto 47-01 Alderspension er der et overforbrug på 66,8 % . 

Det høje forbrug skyldes, at maj måneds udbetalinger på i alt kr. 3.908.000,00 inklusiv 

bygderne er med i april måneds forbrug.   

 

Samlet for konto 47-01 alderspension ligger forbruget ret godt, men det er for tidligt at 

udtale sig nu om budgettet vil holde resten af året. Som tidligere nævnt så er 2017 

overgangs år efter pensions alderen blev forhøjet fra 65 år til 66 år fra 1. januar 2017.  

Det betyder at borgere fra 1952 først kan søge om alderspension fra 1. januar 2018, hvor 

borgere som har arbejdet et hårdt fysisk og psykisk krævende arbejde mindst i 35 år, kan 

søge førtidig alderspension efter det fyldte 65 år i 2017. 

 

Antal alders pensionister inklusiv beboere på plejehjemmet og bygderne pr. 30. april 

2017, hvor der er et fald på 7 fra marts måned: 

 

Tabel 11 
Måned: Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

April 2017 435 5 4 6 450 

 

Konto 47-02 Hjemmehjælp holder sig indenfor budgettet. 

Det kan oplyses, at der er kommet flere borgere med øget plejebehov. 

Ugerne: 13, 14, 15 16 og 17 ser således ud: 

 

Tabel 12 
Sted Personale Borgere 

Sisimiut 11(inklusiv leder og 

tilsynsførende) 

103 borgere -   

1.039 timer i direkte pleje 

Kangerlussuaq  0 0 

Sarfannguit  1 (ca. 20 timer pr. uge) 3 

Itilleq 1 (12 timer pr. uge) 2 
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Konto 47-09 Alderdomshjem holder sig indenfor budgettet. 

Der ventes stadig på levering af bus, som forventes leveret indenfor den nærmeste 

fremtid. 
 

Tabel 13 
Beboere Antal 

Selvstændige 3 

Behov for støtte 10 

Med handicap 2 

Demente 28 

Beboere i alt 42 + 1 i aflastning 

  

Personale  

Faglærte 

Ufaglærte 

22  

48  

  

 

På konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre er der et underforbrug på 23,6 %. Det 

skyldes blandt andet, at betaling af buskort for 2017 endnu ikke har fundet sted, og den 

plejer at ligge på ca. kr. 500.000,00. Denne regning ventes der på.  

 

På konto 47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsnet er regninger for plejepatienter der var 

indskrevet i januar og februar måned i år, betalt i april. På nuværende tidspunkt er der en 

mand med handicap, der er indskrevet på sygehuset som plejepatient, men der arbejdes på 

at udskrive ham.  

Vedkommende venter på en plads på plejehjemmet, som også er det mest 

hensigtsmæssige på grund af hans plejebehov. 

 

Konto 48 - Handicap: 

 

Tabel 14 
Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48-01 Hjemmeboende børn 2.097 0 0 2.097 766 1.331 36,5%

48-02 Hjemmeboende voksne 3.228 0 0 3.228 1.101 2.127 34,1%

48-03 Bofællesskaber 15.536 0 0 15.536 4.874 10.662 31,4%

48-04 Værestedet IVIK 368 0 0 368 25.499 343 6,9%

48-05 Det beskyttede Værksted 3.629 0 0 3.629 1.279 2.350 35,3%

48-15 Hjælpemidler, hjemmeboende 973 0 0 973 247 726 25,4%

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn 4.674 0 0 4.674 1.246 3.428 26,7%

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne 4.911 0 0 4.911 1.917 2.994 39,0%

48-20 Handicapinstitutioner Danmark børn 993 0 0 993 0 993 0,0%

48-21 Handicapinstitutioner Danmark voksne 10.987 0 0 10.987 3.246 7.741 29,5%

47.396 0 0 47.396 14.702 32.694 31,0%Total

 

Konto 48 holder sig indenfor budget. 

På konto 48-01 er der et mindre overforbrug. Dette kan justeres ved senere hen på året 

ved omplacering i budget med hensyntagen til faktiske forhold omkring ansattes status, 

hvis det bliver aktuelt. Der er flere børn, der har fået tildelt støttetimer, end der var i 2016. 

På konto 48-03 er der et mindre forbrug, primært på forbrug af lønmidler. Der har i årets 

første måneder været svært at rekruttere personale, så derfor har der været et mindre 

forbrug på lønmidler.  
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På konto 48-04 har der været et meget lille forbrug. Der har i 2017 stadig ikke været 

afholdt nogen kurser. 

Der forventes en større forbrug til sommer 2017 på kontoen, da der skal foretages 

reparation af terrassen. 

 

Konto 48-16 holder sig indenfor budget. Der er ved udgang af april manglende 

fremsendelse af takstbetaling for børn og unge anbragt i Grønland til og med april måned. 

Regningerne kommer ikke planmæssigt, og dette skal der være dialog med Selvstyret om. 

 

På konto 48-17 er der et overforbrug.  Der har været en omplacering af en borger fra en 

institution til en anden institution, og der har været udgifter på denne omplacering. 

Regningerne kommer ikke planmæssigt, og dette skal der være dialog med Selvstyret om. 

 

På konto 48-20 er der ved udgangen af april manglende fremsendelse af takstbetaling for 

børn anbragt i Danmark for januar, februar, marts og april måned. 

På konto 48-21 er der ved udgangen af april manglende fremsendelse af alle 

takstbetalinger for voksne anbragt i Danmark. 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter: 

 

Tabel 15 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49-03 Sociale projekter 164 0 0 164 8.192 156 5,0%

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)

 

 

På konto 49-03 er der et mindre forbrug på 28,3 %. Der forventes udgifter på denne konto 

senere på året, hvor der er kommunale udgifter i forbindelse med selvstyrets 

misbrugsbehandling. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til ultimo april 2017 økonomi 

afrapportering. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at økonomirapporten for ultimo april 2017 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Antallet af førtidspensionister fremlægges under Udvalg for Familie 

og Sociale Forholds næstkommende møde. 

 

Bilag 

1. Balance ultimo april 2017 – Sisimiut  

2. Udskrift af refusioner konto 4 ultimo april 2017  
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Punkt 03 Månedsrapport ultimo april 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. 

Maniitsoq.  

Journalnr: 06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra 

direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo april 2017 for Område for 

Familie, Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 35,2 %, svarende til 

forbrug på 36,3 mio. ud fra bevilling på kr. 103.222.000. 

Dvs. at der i april 2017 udvises et merforbrug på 1,9 %, svarende til merforbrug på kr. 

1.987.000 ud fra periodisk bevilling. 

 

Område for Familie Maniitsoq. 

Tabel 1 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 102 0 0 102 15 87 15,1%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 20.341 0 0 20.341 8.378 11.963 41,2%

43 Social førtidspension 8.423 0 0 8.423 3.411 5.012 40,5%

44 Underholdsbidrag 211 0 0 211 0 211 0,0%

45 Offentlig hjælp 6.224 0 0 6.224 2.234 3.990 35,9%

46 Andre sociale udgifter 841 0 0 841 192 649 22,8%

47 Ældreforsorg 31.895 0 0 31.895 13.334 18.561 41,8%

48 Handicapområdet 34.711 0 0 34.711 8.713 25.998 25,1%

49 Andre sociale udgifter 474 0 0 474 84 390 17,7%

103.222 0 0 103.222 36.360 66.862 35,2%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt

 

Konto 40: Fripladser til daginstitutioner 

Tabel 2 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Udgifter til dagforanstaltninger for børn og unge 102 0 0 102 15 87 15,1%

102 0 0 102 15 87 15,1%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt

 

I Maniitsoq er der for april måned betalt fripladser for 6 børn, vi har ikke modtaget 

regninger fra udenbys. 
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Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Tabel 3 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41-01 Hjælpeforanstaltninger 1.042 0 0 1.042 315 727 30,3%

41-02 Plejeophold 2.045 0 0 2.045 483 1.562 23,6%

41-03 Akut familiepleje 72 0 0 72 0 72 0,6%

41-04 Professionel familiepleje 941 0 0 941 283 658 30,1%

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 7.969 0 0 7.969 2.463 5.506 30,9%

41-07 Private døgninstitutioner 4.413 0 0 4.413 3.080 1.333 69,8%

41-08 Boenhed for unge - Maniitsoq 1.803 0 0 1.803 622 1.181 34,5%

41-09 Familiecenter Maniitsoq 2056 0 0 2.056 1.131 925 55,0%

20.341 0 0 20.341 8.378 11.963 41,2%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt

 

Følgende rapporter fra børn og unge sagsbehandlere for april 2017 

 

 Ingen ændring af 14 anbragte børn i familiepleje  

 I Kangaamiut er der i alt 3 anbragte børn, hvor 1 er midlertidigt anbragt i en 

måned hos professionel plejefamilie 

 9 børn er til dags dato anbragt på private døgninstitutioner 

 12 børn er til dags dato anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner 

 En sagsbehandler og en støtteperson er rejseledsager for en klient. 

 

Antal klienter, anbragte børn uden for hjemmet og plejefamilie er fordelt som følgende. 

Tabel 4 

Antal af børnefamilie klienter i alt 67 

Børn anbragt uden for hjemmet i alt 33 

Plejefamilie i alt 15 

Timi Asimi 01 

Modtagne bekymringer i april 05 

 

Boenhed for unge 

Der er på nuværende 3 beboere i boenheden, kun mandlige. Familieudvalget har under 

dets møde godkendt øge normeringen med 3 medarbejdere, gældende fra 1. maj. Der vil 

således være i alt 8 medarbejdere i boenheden. 

 

Familiecenter: 

Årsplan 2017 for Familiecenteret er udarbejdet. 

Der er lokalt afholdt pædagogisk debat for borgere, hvor der til borgerne ligeledes er 

fremlagt "Aana Inuunera" (Her er mit liv) som overskrift, arrangeret og planlagt fra 

Forebyggelseskonsulenten. 

Der er med henblik på en rundtur med "Nej tak til hash" afholdt telefonmøde mellem 

Familiecenteret i Sisimiut, Minngortuunnguup Atuarfia, Nalunnguarfiup Atuarfia og 

miljøarbejderne her, hvor aftalen er at "Nej tak til Hash" afholdes sidst på måneden i 

Sisimiut. 

Hjemmehosser: Medarbejdernes arbejdsopgave er at tage på hjemmebesøg, vejlede efter 

klientens behov. Det kan handle om opdragelse eller hygiejne, hvor det også kan handle 

om følelsesmæssige som forældre selv har oplevet og "livslinje". 

Miljøarbejder: Aktiviteter omkring "Peqqik" med kropsbrug for børn og ungeklienter, 

forskellige udendørs aktiviteter, såsom ski og vandretur, drøfte følelser med barn eller den 

unge under vandreturen samt fælles håndarbejde af div. med udgangspunkt i barnets eller 

den unges interesse.  Undersøger kældre i boligblokke, og indberetning til de forskellige 

fagområder, når det bemærkes at der er sniffet eller har været overnatning i kælder. 
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Pædagog: vejledning i pædagogik (opdragelse) samt samtaler, aktiviteter for børn og 

forældre om mandagen. 

 

Tabel 5 

Visiterede i april 3 

 

Antal klienter er fordelt som følgende: 

Tabel 6 

 

 
 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension 

Tabel 7 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43-03 Førtidspension efter 1/7-2016 8.423 8.423 3.411 5.012 40,5%

I alt 8.423 0 0 8.423 3.411 5.012 40,5%

Førtidspension (1.000 kr.)

 

 

Udbetalinger af førtidspensionister på baggrund af beregninger udbetales frem til ultimo 

31.12.2017. Udbetalinger til førtidspensionister udbetales forud. 

 

Tabel 8 

Måneder Februar Marts April 

Førtidspensionister 2017 (50/50) 143 143 143 

I alt inkl. bygder. 143 143 143 

 

Tabel 9 

Maniitsoq 108 

Maniitsoq (pr. døgn)  16 

Kangaamiut 9 

Napasoq 3 

Atammik 7 

I alt 143 
 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 10 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) 211 0 0 211 0 211 0,0%

211 0 0 211 0 211 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt

 

Intet forbrug. 

 

  

Familie 15 

Kvinder 24 

Mænd 11 

Piger 06 

Drenge 08 

I alt 64 
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Konto 45 – Offentlig hjælp 

Tabel 11 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45-01 Offentlig hjælp - skattepligtig 5.838 0 0 5.838 1.996 3.842 34,2%

45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig 386 0 0 386 238 148 61,7%

6.224 0 0 6.224 2.234 3.990 35,9%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt

 

Forbruget i Konto 45-01 ligger på 34,2 %. 

 

Udbetalt offentlig hjælp inkl. uge 18-19/17 til arbejdsledige. 

Der er i alt 97 klienter, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familier. Der er 

derudover ikke medregnet enkeltvise ansøgninger.  

 

Det raske stigende klientantal skyldes hjemsendelse af medarbejdere pga. fiskefabrikken 

Royal Greenlands mangel på råvarer. At de igen kommer i arbejde når torskebistanden 

kommer, er meddelt.  

 

31 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, dvs. personer der vurderes som ikke 

arbejdsparate. Dvs. personer der ikke er arbejdsparate pga. personlige problemer, og har 

behov for servicering fra Området for Familie. 

 

Konto 45-03 udviser et merforbrug på 62,4 %, dette skyldes flere engangsbetalinger som 

hjælpeforanstaltning for klienternes opståede huslejerestance. 

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Tabel 12 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46-01 Dagpenge ved barsel mv. 690 0 0 690 265 425 38,4%

46-02 Sociale boliger (husly) 151 151 -73 224 -48,3%

841 0 0 841 192 649 22,8%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt

 

Denne konto benyttes til barsels dagpenge og sociale boliger under området for familie. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Tabel 13 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47-01 Alderspension 4.901 0 0 4.901 3.879 1.022 79,2%

47-02 Hjemmehjælp 2.663 0 0 2.663 1.319 1.344 49,5%

47-09 Alderdomshjemmet 23.301 0 0 23.301 8.062 15.239 34,6%

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre 522 0 0 522 74 448 14,2%

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet 508 0 0 508 0 508 0,0%

31.895 0 0 31.895 13.334 18.561 41,8%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Alderspension  
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Antal alderspensionister i april 2017 inklusive bygder. 

Tabel 14 

Måneder Februar Marts April 

Ældre 315 315 315 

 
Maniitsoq 220 

Maniitsoq (alderdomshjem) 36 

Kangaamiut 32 

Kangaamiut (alderdomshjem) 7 

Napasoq 09 

Atammik 11 

 

Udbetalinger efter beregning af socialhjælp til alderspensionister er gældende til 

31.12.2017, diabetes tillæg udbetales ultimo året. Alderspensionen udbetales forud. 

Buskort betales via konto 4715201699. 

 

Hjemmehjælp: 

 

Fordeling af antal medarbejdere og klienter i april 2017: 

Tabel 15 

 Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq 

Ældre med 

hjemmehjælp: 

71 13 5 0 

Hjemmehjælpere: 6 3 3 0 

Ældre med 

støtteperson: 

21 1 2 0 

Støttepersoner: 4 (1) (1) 0 

 

Omkostninger for månedsløn udviser merforbrug - der er 3 normeret medarbejdere med 

månedsløn. 

Bevillinger for 2017 er på 354.000, som bør være på kr. 632.000 ud fra normeringer. Der 

er på nuværende 2 medarbejdere med månedsløn. 

 

Der er stigende klienter med behov, hvor ældre og demensramte stiger. Ensomme 

aldrende personer, som mangler nogen at snakke med er ligeledes stigende. 

Der er derfor merforbrug af personaletimer i forhold til tidligere med mindre timer. 

Timer for støttepersoner afholdes ligeledes derfra. 

Antal normeringer skal undersøges grundigere, for at sikre om behovet mellem klienterne 

og omkostninger er retvisende for resten af året.  

 

AMU kursus der er afholdt i Sisimiut er betalt fra personaleomkostninger. I denne konto 

skal man være opmærksom på omkostninger for resten af året.  Der kan være behov for 

omplaceringer indenfor denne konto. 

 

Der betales også for fælles sammenkomster for ældre samt indkøb af varer. Traditionen 

er, at der serveres ved fælles sammenkomster, hvor man tidligere da man selv skulle 

betale afholdte bankospil, som er blevet ændret, hvor der til tider også er aktiviteter der 
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kan være hjælp med hukommelse samt med lidt præmier. Der undersøges omkring form 

for spil til hjernetræning til aldrende personer. 

For at undgå merforbrug, skal man være meget opmærksom på denne konto for resten af 

året. 

 

Plejehjemmet "Neriusaaq" 

 

Fordeling af personalet og beboer i april 2017: 

Tabel 16 

Beboere Antal 

Personer der kan klare sig 9 

Med støttebehov 13 

Handicappede 7 

Demente 13 

Aflastning 2 

Personale 66 

 

Konto for timeløn udviser merforbrug – dette skyldes delvist personlig udviklingskurser i 

starten af februar, hvor der har været flere brug af vikarer. 

For det andet, kan vi ud fra normeringer kun ansætte færre på månedsløn, hvorfor der er 

flere på timeløn, og som generelt gør, at der er merforbrug under konto for timeløn pga. 

flere ansatte på timeløn end forventet. 

Ansættelser med månedsløn pågår – hvorfor færre timelønnede forventes, og målet er at 

effektivisere kontoen for timeløn hen mod slutningen af året. Der kan dog være behov for 

omplaceringer fra konto for månedsløn til konto for timeløn. 

 

Konto for personaleomkostninger udviser merforbrug - forklaring dertil er følgende: 

Omkostninger for afholdelse af personlig udviklingskursus samt opholdsomkostninger til 

kursusinstruktør. 

Der er i forbindelse med demens afholdt kursus for ca. 50% af personalet på Neriusaaq.  

Tilskud PPK kursusfond med beløb på 16.300 kr. til omkostninger indsættes på konto for 

personaleomkostninger. 

Der skal i udgangspunkt i personaleomkostninger for resten af året fokuseres på 

omkostninger, for at undgå merforbrug til slutningen af året.  

 

Konto for administrationsomkostninger udviser merforbrug. Der er bestilling af 

kontorartikler og forskellige papir til de næstkommende måneder. 

Der skal i længere periode ikke bestilles kontorartikler i sortiment, for at sikre, at der ikke 

er merforbrug i slutningen af året.  

 

Konto for andre ydelser udviser merforbrug. Den primære grund til merforbrug i kontoen 

skyldes brand i nærliggende bygning, hvor røgindholdigt vand er rendt i Nerusaaqs 

kælder, således der er røglugt i hele Neriusaaq bygningen.  Der er i samarbejde med 

tekniskforvaltningen luftet ud, hvor R & T fik tildelt opgaven. Omkostninger dertil er på 

kr. 53.000. Der blev dertil undersøgt omkring forsikring, men blev stoppet, da man 

vurderet, at det ikke kunne betale sig. 

Der kan for at undgå merforbrug i slutningen af året, forekomme omplacering indenfor 

konti. 
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Konto for indkøb af materialer udviser merforbrug - indkøb af flere bleer. Samt indkøbt 

større sortiment af rengøringsartikler. Der er i forbindelse med sygepleje bestilt kateter, 

vitaminer, creme og lignende til flere måneders forbrug.  Der er således nok materialer til 

de næste kommende måneder.  

 

Konto for el udviser merforbrug, dette skyldes regning fra 2016, der er fejlbetalt fra 

budget 2017. 

 

Konto for varme udviser merforbrug - der er flere utætheder i bygningen, hvorfor der 

bruges meget varme. Der undersøges hvor trækket kommer fra. 

 

Konto for renovering vedligeholdelse udviser merforbrug - dette skyldes forberedelse til 

brug af den nye handicapbil, samt udførelse af motoren på den ældre bil. Der er ligeledes 

foretaget grundigt undersøgelse og forberedelse til udskiftning af beboernes alarmer i 

bygningen. 

 

Alderdomshjemmet Kangaamiut 

Fordeling af personalet og beboere: 

Tabel 17 

Beboere Antal 

Personer der kan klare sig – 

med støttebehov 5 

Handicappede 1 

Demente 2 

Personale 12-13 

 

Afholdt personalekurser i Maniitsoq fra personaleomkostninger. 

 

Konto 48 - Handicapområdet 

Tabel 18 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet 1.505 0 0 1.505 339 1.166 22,5%

48-01 Hjemmeboende handicappede børn 1.985 0 0 1.985 577 1.408 29,1%

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne 3.507 0 0 3.507 983 2.524 28,0%

48-03 Bofælleskaber 7.777 0 0 7.777 1.608 6.169 20,7%

48-05 Hjælpemidler - hjemmeboende 1.085 0 0 1.085 136 949 12,5%

48-15 Handicapinstitutioner i Grønland - børn 30 0 0 30 0 30 0,0%

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland - voksne 7.316 0 0 7.316 2.031 5.285 27,8%

48-18 Ophold i plejehjem 2.765 0 0 2.765 976 1.789 35,3%

48-21 Handicapinstitutioner i Danmark - voksne 8.741 0 0 8.741 2.064 6.677 23,6%

34.711 0 0 34.711 8.713 25.998 25,1%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt

 

Handicapområdet er budgetteret med kr. 34.711.000 mio. Forbruget ligger på 

8.933.327,62 mio. kr., det svarer til 25,7 %.  I beløb med mindre forbrug på kr. 

2.637.005,38. 

Regninger for anbragte på døgninstitutioner i DK er forsinkede, hvor regninger tilbage til 

februar 2017 er betalt. 

 

Der har i april måned været interessante opgaver i forbindelse med klienter. 
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Fire unge handicappede beboere i Neriusaaq skal på ferie i Nuuk i sommerens løb, hvor 

de ledsages af personalet. Her benyttes deres berettigelse i henhold til 

handicapforordningen.   

Den handicappede er berettiget til rejseledsagelse i tilfælde af at vedkommende ikke selv 

kan rejse på ferie selv. Det er ligeledes dem, der ikke har været væk fra byen i flere 

årrække. Dette glæder man sig meget til. 

 

Der skal afholdes for første gang fælles sammentræf i Grønland for personer med 

handicap, personer med kunstig ben eller arm, med blodprop og dårligt seende med 

overskrift (KROP/SJÆL). Kravet dertil er at personen skal være gående, kan fremlægge 

og deltage i debatten. 

Der er omkring 50 fra hele landet der skal deltage i sammentræffet i Sisimiut hen mod 

slutningen af maj. Fra Maniitsoq er der fire personer inkl. en rejseledsager til enkelt 

person dvs. fem personer der skal deltage, hvor der også kommer nogen fra bygder for at 

deltage.  Kommende deltagere glæder sig meget og er fortrøstningsfulde.  

 

Sagsbehandlere under handicapområdet har i løbet af april måned deltaget i forskellige 

kurser. 

 

Tabel 19 

Antal handicappede Marts april 

Handicappede Børn 16 16 

Handicappede Voksne 57 57 

Beboer i 3 boenheder 12 12 

Plejekrævende der er hjemmeboende 8 7 

Voksne boende i Grønland   8 8 

Voksne boende i DK i alt 11 11 

Antal af klienter 112 111 

 

Konto 49 – Andre sociale omkostninger 

Tabel 20 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49-02 Forsøgskonto for kriseberedskab 59 0 0 59 0 59 0,0%

49-04 Alkoholbehandling 415 0 0 415 84 331 20,2%

474 0 0 474 84 390 17,7%I alt

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

 

Sidste behandling her i Maniitsoq blev afholdt fra den 06. marts 2017 til og med den 28. 

april 2017, der deltog 21 med henvisning i starten, hvor 9 af behandlingsdeltagerne måtte 

stoppe pga. forskellige grunde. Hos deltagerne har man kunne se via urinprøve, at nogle 

af deltagerne stadigvæk var hashbrugere, hvor nogle ikke har kunnet magte for meget på 

en gang på grund af personlige problemer, selvom de i ansøgningsperioden selv havde 

ment at kunne klare det. 

 

Tabel 21 

Igangværende 

behandlinger 

Registreret i 

venteliste til 

behandling  

Stoppet i utide under 

behandlingen  

Hidtil 

gennemførte  

3 i Nuuk  12 20 59 
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Konto 4 – Området for Familie Maniitsoq 

Tabel 22 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

4 Området for Familie -  Maniitsoq 103.222 0 0 103.222 36.360 66.862 35,2%

103.222 0 0 103.222 36.360 66.862 35,2%

OMRÅDET FOR FAMILIE - MANIITSOQ (1.000 kr.)

I alt

 

Administrationens vurdering 

Med hensyn til forventet forbrug i de første fire måneder for Området for Familie, 

mangler der regninger fra Selvstyreejet døgninstitutioner med beløb på ca. kr. 865.000, 

der er ikke fratrukket bloktilskud fra førtidspension samt alderspensionstillæg på i alt ca. 

kr. -2.448.000, vi mangler forventede omkostninger for handicappede boende i Dk inkl. 

april 2017 med beløb på i alt. ca.kr. 1.550.000, omkostninger med beløb på lidt over 2. 

mio. vedrørende 2016 er modtaget i april måned, hvorfor merforbrug indenfor 

handicappede boende i Dk i slutningen af året må forventes. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalg for Familie og Sociale forhold at, 

 

- At økonomirapporten for april 2017 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 april 2017 - Maniitsoq 
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Punkt 04 Ansøgning om udmøntning af 1 mill. kr. til konto 47. Qeqqata 

Kommunia. 

Journalnr. 06.00.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2016 besluttet at afsætte bevilling på 1 mio. kr. 

til øgede rådighedsbeløb pr. år for ældre. 

 

Den 22. februar 2017 godkendte Familieudvalget at rådighedsbeløbet forhøjes med kr. 

700,00 pr. måned for enlige og for par ligeledes på kr. 700,00 pr. måned fra 1. april 2017, 

og dette med udgangspunkt af den ekstra bevilling på 1 mio. kr.  

 

Regelgrundlag  

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen 

forslag til et flerårigt budget, som skal strække sig over mindst 3 år. 

 

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, 

at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2016 besluttet at afsætte bevilling på 1 mio. kr. 

til øgede rådighedsbeløb pr. år for ældre. 

 

I 2017 er der afsat følgende bevillinger til personlige tillæg vedr. alderspensionister: 

 

Tabel 1 

By / Konto Konto 47 

Alderspension 

Maniitsoq 589 

Kagaamiut 0 

Napasoq 0 

Atammik 0 

Sarfannguit 8 

Itilleq 11 

Sisimiut 1.002 

Total 1.610 

 

Rådighedsbeløbene til alderspensionister er på tiden fastsat til:  

 

1. Enlige  kr. 4.300 pr. måned 

2. Par   kr. 7.300 pr. måned 

 

Dvs. rådighedsbeløbet er det beløb der er tilbage efter de faste udgifter er betalt. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Intet at bemærke 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ældreafdelingen har lavet beregninger på de forventede økonomiske konsekvenser med 

udgangspunkt af det nye rådighedsbeløb henholdsvis kr. 5.000,00 for enlige og kr. 

8.000,00 for par.  

 

Til beregning af personlige tillæg blev udbetalingslisterne for alderspension taget i brug, 

alle enlige og par blev sorteret fra, alle boligforhold blev undersøgt for at finde frem til 

hvor mange der bor i egen bolig, i Selvstyrets udlejningsboliger og i kommunens 

udlejningsboliger. Derefter blev alle husstandene gennemgået for at se om hvem der får 

boligsikring og hvor stor deres husleje er. Efter gennemgang og kontrol af boligsikring og 

husleje, finder ældreafdelingen 192 husstande som formodes at have mulighed for at får 

personlige tillæg efter forhøjelse af rådighedsbeløbene med 700,00 kr. pr. måned. 

Resultatet efter beregninger er for Sisimiut kr. 555.000,00. 

 

Beregningerne for det økonomiske konsekvenser for Maniitsoq, er udført med 

udgangspunkt af de resultater der er lavet for Sisimiut, heraf hvad der udbetales i 

gennemsnit pr. år pr. pensionist.  

 

Da der er 399 alderspensionister i Sisimiut, vil ydelserne til personlige tillæg udgøre på 

kr. 1.390,63 i gennemsnit pr. år pr. alderspensionist.    

 

I Maniitsoq er der registreret 320 alderspensionister, og med udgangspunkt af beregnings 

resultatet i Sisimiut, udgør beregningerne i Maniitsoq på kr. 445.000,00. 

 

Med udgangspunkt af de 1 mio. kr. som er afsat til fordeling mellem Sisimiut og 

Maniitsoq, ser resultatet således ud: 
 

Tabel 2                   

By / Konto Konto 47 

Alderspension 

(1000 kr.) 

Maniitsoq 445 

Sisimiut 555 

Total 1.000 

 

Med ovennævnte resultater søges derfor udmøntning af 1 mio. kr. fordelt som nedenfor 

anført:   

 

Tabel 3 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

4701001200 Ekstra bevilling til 

personlig tillæg 

1.000 - 1.000 0 

4701103102 Personlige tillæg Sisimiut 1.002 555 1.557 

4702103102 Personlige tillæg Maniitsoq 589 445 1.034 

     

I alt  2.591 0 2.591 

 

Administrationens vurdering 

Efter administrationens gennemgang og vurdering af alle udbetalingslister for 

alderspensionister, er der fundet i alt 192 husstande, som har chance for at får personlige 
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tillæg efter forhøjelse af rådighedsbeløb med 700 kr. fra 1. april 2017. Af beregningerne 

og prøveberegningerne af de 192 husstande, har alle ikke opfyldt betingelserne, men 108 

har opfyldt betingelserne til at får personlige tillæg efter rådighedsbestemt ydelse.   

 

Beregningerne har påført administrationen betydelig tidsbrug, hvorfor administrationens 

personale i ældreafdelingen måtte bruge weekend arbejde da beregningerne ikke kunne 

håndteres 100 % dagligt pga. der ikke er nok med nuværende medarbejder stab. Generelt 

om beregning af pension og personlige tillæg, så er der kun 1 sagsbehandler der er ansat 

til at varetage i Sisimiut. Men ældreaf-delingen arbejder på at går tilbage til det gamle 

system, dvs. alle henvendelser fordeles efter cpr-nr., hvor den ene sagsbehandler skal tage 

imod alle med cpr-nr. fra 1 - 15 og den anden sagsbehandler fra cpr.-nr. fra 16 - 31. Hidtil 

kører ældreafdelingen med et økonomisk afsnit og et omsorgsafsnit. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia indstiller overfor Udvalget for Familie og 

Sociale forhold 

- at ansøgning om udmøntning af 1 mio. kr. til øget personlige tillæg for 

alderspensionister fordelt med Sisimiut kr. 555.000 og Maniitsoq med kr. 445.000 

indstilles til godkendelse og videre til økonomiudvalget 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen sendes videre til økonomiudvalget.  

 

Bilag 

1. Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde af den 27. oktober 2016  

2. Budget 2017 for konto 47-01-00-12-00 Fællespulje vedr. personlige tillæg 
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Orienteringssager 

Punkt 05 Orientering om revisionsberetning nr. 24 fra BDO vedrørende 

afsluttende revision for regnskabsåret 2016.  

Journalnr. 06.04.01 

 

Baggrund 

Revisionen BDO har sendt revisionsberetninger vedrørende afsluttende revision indtil 31. 

december 2016, og er fremkommet med følgende bemærkninger. 

 

5.2 Forretningsgange  
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis 

(herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling 

samt kvalitetskontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og 

fungerer på betryggende vis:  

 

Revalidering  

Barsels dagpenge  

Førtidspension 

Alderspension  

Børnetilskud  

Bidrag  

Boligsikring  

Uddannelsesstøtte  

 

Konklusion:  

På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2016, vedrørende 

sagsbehandlingen af personsager, ikke fuldt ud været etableret et formaliseret 

ledelsestilsyn.  

Der henvises til afsnit 2, Revisionens bemærkninger. 

 

Regelgrundlag  

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare 

revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart 

afgørelse foreligger. 

 

Faktiske forhold  

Sagsfremstillingen til Økonomiudvalget med revisionsberetning nr. 24 fra BDO 

vedrørende afsluttende revision for regnskabsåret 2016 blev behandlet på møde i april 

2017, hvor Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut ikke forinden fik udarbejdet en 

sagsfremstilling til Familieudvalget, grundet skift af familiechef i Sisimiut, hvorved der 

var manglende overdragelse af opgaven til både familiechefen i Maniitsoq samt den 

fungerende familiechef i Sisimiut. 

 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia har stadigvæk fokus på økonomistyring. 

Decentrale afdelingsledere og administrative afdelingsledere udarbejder månedlige egne 

bemærkninger på deres områder, hvor de 2 familiechefer er i tæt dialog med dem 

omkring dette. 
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Der skal løbende føres ledelsestilsyn vedrørende økonomi og der skal være sagsgange i 

sagsbehandlinger. For hele tiden at have fokus på dette, bliver der afholdt sagsmøder på 

alle områder mellem afdelingsledere og medarbejdere, hvor sager op til dialog og 

gennemgang. 

For at fremme samarbejdet i Området for Familie afholdes der ugentligt et fælles 

sagsmøde, hvor der kan være dialog om personsager, der har relation til flere afdelinger. 

Familiechef og afdelingsledere i Maniitsoq og Sisimiut afholder ugentligt møde for at 

drøfte de sagsgange, der er samt, samt redigere disse ved behov. 

Budgettet bliver hver måned fremlagt på personalemøder, for på dem måde at få 

medarbejdere til at have en ansvarsfølelse for hvad der bliver brugt af midler i deres 

afdeling. 

Afdelingsledere får også en ejerskabsfølelse for Området for Families budget og kommer 

med input til de afvigelser, der kan være til måneds / kvartals / halvårs eller 

årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet tages seriøst.  

 

For yderligere at tage ledelsestilsynet seriøst, vil der i Maniitsoq og Sisimiut blive indført 

elektronisk ledelsestilsyn med henblik på at yde den bedste kvalitetssikring af 

sagsbehandling på alle områder. 

Dette elektroniske redskab er ved at blive implementeret i Sisimiut, og der er aftalt med 

de 2 familiechefer, at dette tiltag også skal forelægges for medarbejderen i Maniitsoq.  

 

Det skal bemærkes at revalidering og uddannelsesstøtte ikke administreres af Området for 

Familie i hverken  Maniitsoq eller Sisimiut, da det hører under Majoriaq. 

I Maniitsoq hører dagpenge ved barsel, børnetilskud, bidrag og boligsikring under 

Borgerservice, og i Sisimiut det samme, bortset fra bidrag, som hører under Området for 

Familie. 

 

I Området for Familie er der i alle afdelinger kontinuerligt ledelsestilsyn, hvor der 

kontrolleres 10 sager i hver afdeling hver måned. Der noteres i skemaer, som BDO har 

udarbejdet, med angivelse af bemærkninger til sagerne, hvor sagsbehandlerne anmodes 

om at foretage rettelser i sagsbehandlingen eller notat om at notatpligten er mangelfuld. 

På handicapområdet og børne- og ungeområdet var der ikke udarbejdet BDO 

tjekskemaer. Der er derfor nu udarbejdet egne skemaer på børne- ungeområdet, og på 

handicapområdet er dette ved at blive udarbejdet, alt i samarbejde med Området for 

økonomi. 

I Maniitsoq arbejdes der hen imod at ledelsestilsynet fuldt ud implementeres, som nævnt i 

ovenstående.  

  

Sekretariatet og bidragsafdelingen i Sisimiut har udarbejdet forretningsgange med 

tjeklister vedrørende A-bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af 

udbetaling af underholdsbidrag kan undgås. 

 

Der arbejdes fortsat hen imod at samarbejdet i alle afdelinger i Området for Familie i 

Qeqqata Kommunia optimeres ved jævnligt at afholde møder med hinanden, for at 

harmoniseringen kan blive så fyldestgørende som muligt. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia vurderer, at de igangsatte tiltag omkring 

sagsbehandling og ledelsestilsyn højner standarden, således at fejlmargin bliver mindre. 

Det er sagsgange og procedurer, der skal være fokus på og implementering af disse, så 
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der kan ydes den bedste service overfor borgerne, samt at dette kan være med at lette 

arbejdsgangene for medarbejderne i dagligdagen. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut indstiller overfor udvalget for Familie og 

Sociale forhold,  

- at Revisionsberetning nr. 24 fra BDO vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 

2016 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning Organisering af Området for Familie vil blive fremlagt ti 

næstkommende møde. 

 

Bilag 

1. Revisionsberetning nr. 24 
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Punkt 06 Orientering om kursus for støttepersoner til psykisk handicappede. 

Maniitsoq.  

 

Journalnr. 48.00 

 

Baggrund 

Ansøgning om midler til afholdelse af kursus for støttepersoner til pyskisk handicappede i 

Maniitsoq med psykolog som kursusinstruktør. 

 

Regelgrundlag  

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående 

handicap. 

Kapitel 3 Hjælpeforanstaltninger. 

§ 6 Hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte. 

§ 7 Direktoratet for Sociale Anliggender træffer, efter indstilling fra den handicappedes 

hjemkommune, beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes. 

Stk. 2.Direktoratet for Sociale Anliggender kan, f.eks., træffe beslutning om : 6) hjælp til 

undervisning, kursusvirksomhed, m.v. af pårørende og andre, som derigennem sættes i 

stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag, 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8, af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående 

handicap 

Kurser 

§ 33 Der kan ydes hjælp til deltagelse i kurser til en person med vidtgående handicap, 

dennes pårørende, støttepersoner og andre, såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at 

kurset vil forbedre hverdagen for personen med vidtgående handicap. 

 

Faktiske forhold 

I forhold til indbyggerantallet i Maniitsoq er der mange psykisk handicappede, og det kan 

være krævende at være støtteperson. 

Derfor er det vigtigt, at der afholdes kontinuerlige kurser for at fastholde medarbejderne.  

Der kommer hele tiden nye medarbejdere, og deres viden kan være begrænset. Tilbuddet 

om kursus fra psykolog Poul Bisgaard er meget værd at benytte, da især støttepersoner 

ikke har fået input om disse, især er det værd at benytte, da kursusinstruktøren er 

grønlandsktalende. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Dette vil være en fordel for medarbejderne og for fastholdelse af medarbejderne, ligesom 

medarbejdere, der opsiger deres stillinger efter kort tid kan begrænset. Støttepersonernes 

tvivl vil blive formindsket, og personalet kan bedre fremkomme med oplysninger for nye 

støttepersoner. Misforståelser for klienternes problemer (lidelse) ville blive formindsket.  

 

Økonomiske administrative konsekvenser 

Kontonavn: fremmede ydelser 

Konto: Budget Forbrug Rest Forbrug 

4800201200 53 0 53 0 

 

Administrationens vurdering 
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Støttepersonerne i Maniitsoq er stabile, dog har de behov for nye viden omkring deres 

klienter, og nye medarbejdere har behov for nye input. 

 

Indstilling 

Det  indstilles til Familieudvalgets godkendelse:  

1. At godkende udgifter på i alt kr. 38.355,00 til afholdelse af kursus for 

støttepersoner til psykisk handicappede i Maniitsoq med psykolog Poul 

Bisgaard som kursusinstruktør. 

 

Afgørelse: 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold godkendte indstillingen den 

15.05.2017 

 

Udvalget for Familie og Sociale forholds behandling af sagen 

 

Indstilling 

at formandens beslutning af 15.05.2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Tilbud 
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Punkt 07 Eventuelt. 

Formanden og kommunaldirektøren besvarede Ruth Heilmanns forespørgsel vedrørende 

venteliste til daginstitutioner og skolen. 

Kommunaldirektøren besvarede forespørgslen om ventelisten til Alderdomshjemmet. 33 i 

Sisimiut og 15 i Maniitsoq. 

Emilie Olsens henvendelse vedrørende ældreboliger blev besvaret af Familiechef i 

Sisimiut, med tilføjelser fra kommunaldirektøren. At mødet vil blive afholdt efter 

afsendelse af invitationer til borgerne. Ruth Heilmann fremkom med tilføjelse. 

 

Juliane Enoksen orienterede om Udvalg for Familie og Sociale Forholds besøg i 

Minngortunnguup atuarfia med hensyn til forgående planlægning. 

Formanden meddelte, at besøg i virksomhederne, der hører under udvalget, vil 

planlægges i næste uge og sendes til medlemmerne. 

 

Kommunaldirektøren orienterede om, at en del af medlemmer fra Herning kommune var 

på besøg i Qeqqata Kommunia samt orienterede om Herning-modellen. 

 

 

 

 

 

 

 


