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Mødet starter kl. 13:18 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut, forlod mødet under pkt. 5.  

 

Parti Naleraq 

Malene Ingemann, Sisimiut 

 

 

Fraværende med afbud: 

Emilie Olsen, Sisimiut 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Udvalgsmedlemmer skal bekræfte modtagelsen af dagsorden, så man dermed kan sikre, at alle 

medlemmer har modtaget dagsordenen. 

 

Mødedatoer er allerede fastlagte, hvorved man skal meddele afbud i god tid. 

 

Orientering om Organisationsdiagram udskydes til næstkommende møde. 

 

Forebyggelseskonsulenternes tiltag vedrørende kursus om bekæmpelse af hashmisbrug for 20 

personer havde en værdi på 200.000 kr. Idet det var for dyrt, blev der kun afholdt kursus for 8 

personer. 
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Økonomisager 

Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut. 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed 

fremlægges månedsrapport ultimo maj 2017 for Område for Familie, Sisimiut 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 42,6 %, svarende til forbrug 

på kr. 49.316 mio. ud fra bevilling på kr. 115.773 mio. 

Det vil sige at der i maj 2017 udvises et merforbrug på 0,9 %, svarende til merforbrug på 

kr.1.041.887 ud fra periodisk bevilling. 

 

Tabel 1 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 164 0 0 164 77 87 46,7%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 12.604 0 0 12.604 3.501 9.103 27,8%

43 Social førtidspension 9.803 0 0 9.803 5.895 3.908 60,1%

44 Underholdsbidrag 211 0 0 211 211 0,0%

45 Offentlig hjælp 11.718 0 0 11.718 4.025 7.693 34,3%

46 Andre sociale udgifter 527 0 0 527 508 19 96,5%

47 Ældreforsorg 33.397 0 0 33.397 17.391 16.006 52,1%

48 Handicapområdet 47.396 0 0 47.396 17.910 29.486 37,8%

49 Andre sociale udgifter 164 0 0 164 9 155 5,7%

115.773 0 0 115.773 49.316 66.456 42,6%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner 

Tabel 2 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 164 0 0 164 77 87 46,7%

164 0 0 164 77 87 46,7%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser merforbrug på 5,0 % svarende til kr. 8.244 af budgetbeløbet. 

  

I Sisimiut er der for maj måned betalt fripladser for 38 børn. 

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Tabel 3 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 12.604 0 0 12.604 3.501 9.103 27,8%

12.604 0 0 12.604 3.501 9.103 27,8%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 udviser mindre forbrug på 13,9 % svarende til kr. 1.750.500 af budgetbeløbet. 
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Dette skyldes blandt andet, at der på Hjælpeforanstaltninger for børn er et mindre forbrug, da der 

ikke er børn med støttepersoner, og der er ingen anbragte børn og unge på Selvstyrets 

Døgninstitutioner eller på Private døgninstitutioner. 

Det skyldes også at der på Socialt forebyggelsesarbejde også er et mindre forbrug. Dog kan det 

oplyse, at der forventes en udgift på kr. 60.000,00 vedrørende forældrekursus på Knud Rasmussen 

højskole, som afvikles på nuværende tidspunkt. 

 

På Plejeforhold forhold forventes der en større udgift, da Qeqqata Kommunia er blevet hjem- og 

betalingskommune overfor 2 nye børn, hvor forældremyndighedsindehaveren er tilflyttet Sisimiut, og 

der har været 8 anbringelser af børn og unge i maj 2017. 

 

Tabel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension 

Tabel 5 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43 Førtidspension efter 1/7-2016 9.803 0 0 9.803 5.895 3.908 60,1%

I alt 9.803 0 0 9.803 5.895 3.908 60,1%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser merforbrug på 18,4 % svarende til 1.805.800 kr. af budgetbeløbet. 

Det høje forbrug skyldes dels, at førtidspension for juni måned på 1.540.000 for Sisimiut og 

bygderne, er med i maj måneds forbrugsrapport, da førtidspension udbetales forud, og derudover er 

der et merforbrug på personlig tillæg.   

Når det første halve år i 2017 er gået, vil Ældreafdelingen se på muligheder for ompostering fra andre 

områder eller vurdere om der skal søges tillægsbevilling til konto 43. 

 

Antal førtidspensionister i maj 2017 inklusive bygder: 

Tabel 6 
Måned Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 
I alt  

Marts 176 2 2 2 182 

April 174 2 2 0 178 

Maj 176 2 2 0 180 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 7 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

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

0 0 0 0 0 0 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 44 udviser mindre forbrug på 41,7 % svarende til 0,00 kr. af budgetbeløbet. 

Dette skyldes at der intet budget er afsat og der skal undersøges på hvilken konto forbruget bliver 

konteret, da der reelt er et forbrug. 

Alm. plejefamilie 29 

Professionelle plejefamilier  

Selvstyreejet døgninstitutioner  

Private døgninstitutioner  

Timi Asimi.  

Børn og unge under forlænget forsorg   

Børn med støttepersoner  3 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  29 
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Konto 45 – Offentlig hjælp 

Tabel 8 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 11.718 0 0 11.718 4.025 7.693 34,4%

11.718 0 0 11.718 4.025 7.693 34,4%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 udviser mindre forbrug på 7,3 % svarende til kr. 854.142 af budgetbeløbet. 

Dette skyldes flere ledige fik jobtilbud, samt har der været flere der har fået karantæne, så de er kun 

berettiget til at få halv offentlig ydelse. 

 

Der er alkohol, hash, og ludomanibehandling i Sisimiut i perioden april – juni 2017, hvor nogen af 

deltagerne får hjælp til deres faste udgifter. Få deltagere har beholdt deres løn under deres behandling 

og er derfor i stand til at selv at betale deres regninger.  

 

Tabel 9 
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

285 146 150 12 12 1 18 18 12 7 8 4 

Antal med 

karantæne 
 

12 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige er for perioden 02-05 til 29-05-2017.  

Der er i alt 299 borgere, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familier. Der er derudover ikke 

medregnet enkeltvise ansøgninger.  

 

6 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke 

arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og har behov for 

servicering fra Området for Familie. 

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Tabel 10 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46 Andre sociale ydelser 527 0 0 527 508 19 96,5%

527 0 0 527 508 19 96,5%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 54,8 % svarende til kr. 288.481 af budgetbeløbet. 

Dette skyldes manglende fremsendelse af refusion til kommunen på i alt kr. 319.930,00. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Tabel 11 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 33.397 0 0 33.397 17.391 16.006 52,1%

33.397 0 0 33.397 17.391 16.006 52,1%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
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Konto 47 udviser merforbrug på 10,4% svarende til 3.471.524 kr. af budgetbeløbet. 

Det høje forbrug skyldes, at juni måneds udbetalinger på i alt kr. 3.878.000,00 inklusiv bygderne er 

med i maj måneds forbrugsrapport.   

 

Der er endnu ikke modtaget regning for buskort for 2017, og der er sendt forespørgsel om 

fremsendelse af denne regning for de buskort der er udleveret til alderspensionister og 

førtidspensionister efter årsskiftet.  

 

Der er indskrevet ny plejepatient på sygehuset hvor døgntaksten er på kr. 4.095,00, det vil sige ca. 

kr.127.000,00 for 1 måned. Derudover er der 2 som indlægges som plejepatienter i weekenderne men 

udskrives til eget hjem i hverdage fra mandag - fredag. 

 

Når det første halve år i 2017 er gået, vil Ældreafdelingen se på muligheder for ompostering fra andre 

områder eller vurdere om der skal søges tillægsbevilling til konto 47. 

 

Alderspension  

Antal alderspensionister i maj 2017 inklusive bygder: 

Tabel 12 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Marts 440 7 5 5 457 

April 435 5 4 6 450 

Maj 433 5 4 6 448 

      

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

66 0 0 0 66 

Ældre med 

støtteperson 

3 0 0 0 3 

Støttepersoner 6 0 0 0 6 

 

Hjemmehjælp 

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i maj 2017: 

Tabel 13 
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj 

Borgere med 

hjemmehjælp 

103 103 122 3 3 1 2 2 2 1 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv ledere 

11 11 13 1 1 1 2 2 1 1 0 0 

 

Det kan oplyses, at der er sket en stigning af antal med hjemmehjælp, og der er flere, der er 

plejekrævende. 
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Alderdomshjemmet 

”Qupanuk” 

 

Fordeling af personalet og beboer i maj 2017: 

Tabel 14 

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 3 

Med støttebehov 10 

Beboere med handicap 2 

Demente 28 

Aflastning 1 

  

Personale 70 

  

Antal på venteliste 32 

 

Konto 48 - Handicapområdet 

Tabel 15 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 47.396 0 0 47.396 17.910 29.486 37,8%

47.396 0 0 47.396 17.910 29.486 37,8%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser mindre forbrug på 3,9 % svarende til kr. 4.890.063 af budgetbeløbet. 

Dette skyldes primært manglede fremsendelse af regninger fra Selvstyret på takstbetalinger for 

anbragte i Danmark på i alt kr. 2.573.000 for marts – maj 2017.  

 

Tabel 16 
Måned Beboere i 

boenheder 

Voksne på 

døgninstitutioner 

Grønland 

Voksne på 

døgninstitutioner 

i  

Danmark 

Børn på 

døgninstitutioner 

i Grønland 

Børn på 

døgninstitutioner 

i Danmark 

Marts 29 7 10 5 1 

April 29 7 10 5 1 

Maj 30 7 10 6 1 

 

Konto 49 – Andre sociale omkostninger 

Tabel 17 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 164 0 0 164 9 155 5,7%

164 0 0 164 9 155 5,7%I alt

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

 
 

Konto 49 udviser mindre forbrug på 36,0 % svarende til kr. 56.842 af budgetbeløbet. 

Dette skyldes, at der stadig ikke er betalt alle udgifter i forbindelse med den lokalbehandling, der 

finder sted i Sisimut i perioden april – juni 2017.  

Den største udgift bliver på overnatning for 2 behandlere fra Katsorsaavik Nuuk, som er udpeget af 

Selvstyret til at varetage lokalbehandlingen i Sisimiut. 

 

Der er ingen udgifter til lokaleleje, da behandling finder sted i kommunens egne lokaler. 

Oversigt over misbrugsbehandlinger i 2017 
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Tabel 18 

 Startet på 

behandling 

Stoppet i utide 

under behandlingen 

Hidtil 

gennemførte 

Registreret 

på venteliste 

til 

behandling  

Behandlinger i 

Nuuk 

1 0 1 2 

Lokalbehandling 18 6 12 0 

 

Bæredygtige konsekvenser 
Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør 

sagsfremstillingen.  

 

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrationens vurdering 

Med hensyn til forventet forbrug i de første 5 måneder for Området for Familie, mangler der 

regninger fra Selvstyreejet døgninstitutioner med beløb på ca. kr 1.012.000, og der er ikke fratrukket 

refusion fra førtidspension samt alderspensionstillæg på i alt ca. kr. 4.260.239, og der mangler 

forventede omkostninger for borgere med handicap boende i Danmark marts - maj 2017 med beløb 

på i alt ca.kr. 2.573.000. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold  

- at Månedsrapporten ultimo maj 2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo maj 2017, Sisimiut 
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Punkt 03 Månedsrapport ultimo maj 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 maj 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 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 41,9 %, svarende til forbrug på 

kr. 43.295.000 mio. ud af bevilling på kr. 103.222.000. 

Dvs. at der i april 2017 udvises et merforbrug på 0,2 %, svarende til merforbrug på kr. 286.000 ud fra 

periodisk bevilling. 

 

Tabel 1 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 102 0 0 102 36 66 35,3%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 20.341 0 0 20.341 9.396 10.945 46,2%

43 Social førtidspension 8.423 0 0 8.423 3.947 4.476 46,9%

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

45 Offentlig hjælp 6.224 0 0 6.224 2.724 3.500 43,8%

46 Andre sociale udgifter 841 0 0 841 219 622 26,0%

47 Ældreforsorg 31.895 0 0 31.895 16.085 15.810 50,4%

48 Handicapområdet 34.711 0 0 34.711 10.645 24.066 30,7%

49 Andre sociale udgifter 474 0 0 474 243 231 51,3%

103.222 0 0 103.222 43.295 59.927 41,9%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 40 -  Fripladser i 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 36 66 35,3%

102 0 0 102 36 66 35,3%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 26,6 % svarende til kr. 26.724 ud af budgetbeløb på kr. 

102.000. 

Under fripladser til daginstitutioner for børn, er der for maj måned 8 børn der har fået fripladser, inkl. 

udefrakommende børn, mindre forbruget skyldes bl.a. at 2 børn er blevet hjemtaget til deres forældre. 

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Tabel 3 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 20.341 0 0 20.341 9.396 10.945 46,2%

20.341 0 0 20.341 9.396 10.945 46,2%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
Konto 41 har et merfobrug på 4,5 %, svarende til et beløb på kr. 915.345 ud af en budget på kr. 

20.341 mio.. 
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Merforbruget skyldes, at søskende børn er blevet anbragt på en privat døgninstitution samt alle  

månedlige betalinger til døgninstitutioner er forudbetalt. 

 

Tabel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 – Social førtidspension 

Tabel 5 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43 Førtidspension efter 1/7-2016 8.423 8.423 3.947 4.476 46,9%

I alt 8.423 0 0 8.423 3.947 4.476 46,9%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 har et merforbrug på 5,2 %  svarende til et beløb på kr. 437.996 ud af en budget på kr. 

8.423 mio.. 

 

Merforbruget skyldes, at socialførtidspension er en måneds forudbetaling.  

 

Tabel 6 
Måned: Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq I alt  

Marts  124 9 7 3 143 

April 124 9 7 3 143 

Maj  124 9 7 3 143 
 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 7 
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. 

 

Konto 45 - Offentlig hjælp 

Tabel 8 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 6.224 0 0 6.224 2.724 3.500 43,8%

6.224 0 0 6.224 2.724 3.500 43,8%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 har et merforbrug med 2,1 % svarende til et beløb på kr. 130.704 ud af et budget på kr. 

6.224 mio. 

Alm. plejefamilie 17 

Professionelle plejefamilie 03 

Selvstyreejet døgninstitutioner  

10 

Private døgninstitutioner 09 

Timi Asimi 01 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  40 

Børn og unge under forlænget forsorg   

05 

Børn med støttepersoner  3 

Familiesager med børn i alt 67 

Familiesager i Familiecentret   64 
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Merforbruget skyldes, at der under offentlig hjælp er udbetalt forud for ugerne 22-23/17 og i april 

måned har ydet hjælp til større huslejerestancer.  

 

Tabel 9 

Maniitsoq Marts April Maj 

Antal offentlig hjælps 

modtagere 
163 201 238 

Antal af dem der har 

karantæne 
6 2 7 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser 

Tabel 10 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46 Andre sociale ydelser 841 0 0 841 219 622 26,0%

841 0 0 841 219 622 26,0%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 har mindreforbrug på 15,7 % svarende til et beløb på kr. 132.037 ud af et budget på kr. 

841.000. 

 

Mindreforbruget skyldes bl.a., at man ikke har fundet en lejebolig efter en lejebolig nedbrændte, og 

der er tilbagebetalt for betalte regninger indtil august 2016. 

 

Konto 47 – Ældreforsorg 

Tabel 11 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 31.895 0 0 31.895 16.085 15.810 50,4%

31.895 0 0 31.895 16.085 15.810 50,4%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Alderspensionister 

Tabel 12 
Måned: Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq I alt  

Marts  256 39 11 9 315 

April 256 39 11 9 315 

Maj  256 39 11 9 315 

Venteliste til ældreboliger  

13 

 

0 

 

0 

 

0 
 

13 

 

Alderspension har et merforbrug med 43 % svarende til et beløb på kr. 2.107.430 ud af en budget på 

kr. 4.901.000, merforbruget skyldes, at refusion på kr. 2.331.345, 60 for maj måned ikke er tilgået. 
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Hjemmehjælp 

Fordeling af antal medarbejdere og klienter for maj 2017: 

Tabel 13 
 Maniitsoq Kangaamiut Atammik Napasoq 

 Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj 

Personer med 

støttepersoner: 

70 71 73 13 13 13 5 5 5 0 0 0 

Hjemmehjælper

e: 

6 6 6 3 3 3 3 3 3 0 0 0 

Personer med 

støttepersoner: 

21 21 22 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Personer med 

støttepersoner: 

4 4 4 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0 0 0 

 

Hjemmehjælp har et merforbrug med 19,8 % svarende til et beløb på kr. 527.274 ud af en budget på 

kr. 2.663.000.  

 

På baggrund af flere borgere, er normeringen forhøjet til 2, iht. normering for 2015 for 

månedslønnede  kan der være 3 månedslønnede. 

Plejekrævende borgere bliver flere og flere, og der bliver flere og flere ældre og demente. 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. 

Støttepersonstimerne bliver også betalt med denne konto, samt transport af mad til ældre. 

Plejehjemmet "Neriusaaq" 

 

Fordeling af personalet og beboere for april 2017: 

Tabel 14 

Antal  beboere 

Personer der kan klare sig 9 

Personer med behov for 

støtteperson 

13 

med handicap 7 

Demente 13 

Aflastning 2 

Venteliste til plejehjemmet 13 

Kangaamiut  

Personer med behov for 

støtteperson 

5 

med handicap 1 

Demente 2 

 

Plejehjemmet Maniitsoq har et merforbrug med 2,2 % svarende til et beløb på kr. 445.060 ud af et 

budget på kr. 20.230 mio., forklaring for merforbruget: 

 

Månedslønnede er færre iht. normeringen for månedslønnede, derfor er der flere timelønnede, 

generelt set skyldes merforbruget, at der er flere timelønnede end forventet. 

Der er ansat månedslønnede og dermed er antallet af timelønnede færre, det er målet, at kontoen skal 

have en retvisende forbrug i slutningen af året. Ansættelsen af månedslønnede pågår stadig, på 

baggrund af normeringen. 

Det seneste måneder har vist, at beboere med behov for hjælp bliver flere og flere, og det står klart, at 

de personer der flytter til Neriusaaq har behov for hjælp. For at sikre, at personalet ikke bliver 
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stressede og for at mindske sygdom blandt personalet samt for at sikre god service af beboerne, kan 

man i perioder ikke undvære brug af vikarer, når der er sygdom blandt personalet,  

Der kan dog være behov for omplaceringer fra konto for månedsløn til konto for timeløn. 

 

Anskaffelse af  bleer ved storkøb. Da enkelte beboere og borgere er inkonsistente anskaffes  passende 

bleer til borgere, derfor har man flere bleer i depotet. Indkøb af passende bleer for beboere har 

medført, at personalet kan benytte tiden til andre opgaver og vaskeriets opgaver er mindsket. 

Samt større indkøb 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 48 - Handicapområdet 

Tabel 15 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 34.711 0 0 34.711 10.645 24.066 30,7%

34.711 0 0 34.711 10.645 24.066 30,7%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Handicapområdet har et mindreforbrug med 11 % svarende til et beløb på kr. 3.818.210 ud af en 

budget på kr. 34.711 mio., mindreforbruget skyldes bl.a. at man kun har modtaget regninger for 

januar 2017 for voksne handicappede der bor i Danmark. 

 

Tabel 16 
 Antal 

handicappede 

Børn med 

handicap 

Handicappede 

Voksne 

Antal 

beboere i 

bofælleskab 

Voksne 

handicappede 

der bor på 

Grønland 

Voksne 

handicappede 

er bor i 

Danmark  

Hjemmeboende 

handicappede 

Marts 112 16 57 12 8 11 8 

April 111 16 57 12 8 11 7 

Maj 111 16 57 12 8 11 7 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter 

Tabel 17 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 474 0 0 474 243 231 51,3%

474 0 0 474 243 231 51,3%

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 49 andre sociale ydelser har merforbrug med 9,6 % svarende til et beløb på kr. 45.504 ud af en 

budget på kr. 474.000.  

 

Merforbruget skyldes, at man har betalt for logi for misbrugsbehandlere, der behandlede i marts og 

april. Endvidere har man betalt for leje af lokaler til misbrugsbehandling for dem der kommer fra 

bygderne. 

 

Tabel 18 

Igangværende 

behandlinger 

Registreret i venteliste 

til behandling  

Stoppet i utide under 

behandlingen  

Hidtil 

gennemførte  

3 i Nuuk  12 

 

20 59 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

På baggrund af behov for tilpasning for et enkelte konti, skal man søge om omplaceringer til 

næstkommende møde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der skal laves tidlig indsats indenfor kontiene, når der udarbejdes budget med efterfølgende 

aflevering af regnskaber. 

 

Administrationens vurdering 

Indenfor Området for Familie, mangler man stadig forventede udgifter for det første 5 måneder, hvor 

man mangler faste regninger indtil maj 2017 til handicappede der bor i DK. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold 

 

- at økonomirapporten for ultimo maj 2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Udskydes til næstkommende møde, idet punktet først skal tilrettes. 

 

Bilag 

1. Balance for konto 4 maj 2017 - Maniitsoq 
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Punkt 04 Budgetramme for budget 2018 og overslagsårene. 

 
Journalnr.  06.01.05 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har på sit møde d. 16. maj 2017 godkendt tidsplan og rammer for budget 2018 og 

overslagsårene 2019-2021. 

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Overordnet tidsplan for budget 2018 og overslagsårene.  

 

Faktiske forhold 

Økonomiudvalget har besluttet at fremskrive såvel lønkonti som øvrige driftskonti med 0,95% i 

forhold til budget 2017. Det betyder, at Udvalg for Familie og Sociale forhold har en budgetramme 

på 227.593.000 kr. i budget 2018 og overslagsårene.  

 

På børne og ungeområdet (konto 41) er der stadig stor behov for indsatser. Samarbejdet mellem 

området for Familie og Familiecenter er intensiveret for at hjælpe ressourcesvage familier. Kravene 

er blevet større i forhold reaktion på underretninger, samarbejdet intensiveres mellem alle parter der 

sagsbehandler barnet/den unge. Den ny børnelov forventes at træde i kraft 1. juli 2017. Der søges om 

projektmedarbejde, der kan opstarte arbejde á la Herning-model, hvor hele arbejdsgangen og 

tankegange skal ændres arbejdet tænkes at vare over flere år. Derudover bør der ansættes flere 

sagsbehandlere i børne og ungeområdet og flere miljøarbejdere i Familiecentre. Derfor forventes det 

at dette ikke kan holdes indenfor rammen. Administrationen kommer med analyse til august. 

 

På førtidspensionsområdet (konto 51) er der som konsekvens af ændring af førtidspensionsloven 

ansat hver 1 medarbejder i begge byer. Administrationen igangsætter analyse af om der er yderligere 

behov for medarbejdere. 

 

På offentlighjælpsområdet (konto 45). Arbejdsgangen er ændret hvor der er oftere møde mellem 

familieområdet og Arbejdsmarkedskontoret. 

 

På ældreområdet (konto 47) er der ved at oprette døgnhjemmehjælp på forsøgsbasis i Maniitsoq med 

ansøgning til støtte i Selvstyret. Administrationen er ved at lave demensplan for Qeqqata Kommunia.  

På plejehjemmet er der er et behov for at køb af 4 nye vaskemaskiner og 2 tørretumblere, og dette er 

til en pris på i alt 260.000,00 kr. I første omgang ses der på, om der kan ske en omplacering indenfor 

konto 4, ellers må der søges om en tillægsbevilling. 

 

Dette forventes at holdes inden for rammerne. 

 

På handicapområdet (konto 48) i Sisimiut skal eksisterende små boenheder ud af boligblokkene, som 

skal nedrives. I den anledning tilbyder boligselskabet INI større erstatnings lejligheder til 

boenhedsområdet, hvor beboere fra flere boenheder kan bo sammen i de større lejligheder. Der bliver 

etableringsudgifter til dette, men på lang sigt bliver der besparelse på personaleudgifter. 

Der har været en ny anbringelse til en døgninstitution. Trods dette forventes handicapområdet at 

holde sig indenfor rammerne.  

 

Der er ingen ændring i Maniitsoq. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, hvis budgetterne er i overensstemmelse med behovene for Udvalg for 

Familie og Sociale forholds udvikling i kommunen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da de eksisterende budgetter for 2017 er fremskrevet til 2018 i henhold til prisudviklingen kan der 

være økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der for nuværende ikke er grundlag for at ændre på de 

eksisterende budgetter for Udvalget for Familie og Sociale forhold ansvarsområder, bortset fra 

medarbejdersiden i børne og ungeområdet samt familiecenter, som vil blive forelagt til behandlingen 

i august.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalget for Familie og Sociale forholds godkendelse 

 

- at der ikke ændres i de udmeldte budgetrammer, som videresendes til institutionerne med 

henblik på budgetneutrale omplaceringer indenfor budgetrammen 

 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Bilag 

1. Økonomiudvalgets udmeldte rammer for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Familie 

og Sociale forhold 
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Punkt 05 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene. 
 

Journalnr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har på sit møde d. 16. maj 2017 godkendt tidsplan for budget 2018 og 

overslagsårene 2019 og 2021. Det indebærer, at udvalgene senest d. 20. juni kan fremsende 

budgetønsker og omprioriteringsforslag. Der er mulighed for at fremsende 3 driftsforslag og 5 

anlægsforslag og et ubegrænset antal af besparelsesforslag.   

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Overordnet tidsplan for budget 2018 og overslagsårene. 

 

Faktiske forhold 

Koalitionsaftalen indeholder følgende overskrifter vedr. Udvalget for Familie og Sociale forhold 

ansvarsområder: 

A. Familie og omsorg 

B. Tidlig indsats 

C. Unge, der er gået i stå 

D. Borgere med behov for for at komme i misbrugsbehandling 

E. Forberedende tiltag for førtidspensionister 

F. Alders- og førtidspensionister skal så vidt muligt bo i eget hjem længere 

G. Handicappede borgere 

H. Demente  

I. Krisecentre 

J. Sygdomsramte  

Under administrationens vurdering er hvert enkelt emne under disse overskrifter oplistet og eventuel 

status herpå angivet. 

 

I det eksisterende anlægsbudget er der på konto 74 indarbejdet midler til:  

- Familiecenter i Maniitsoq 2017-2018 

- Dagplejecenter i Kangaamiut 2018 

- Handicapcenter i Maniitsoq og Sisimiut 2017-2019 

 

Indenfor driften og i bæredygtighedsprojekter har familieområdet fokuseret på drengeprojekter, 

døgnpleje, demens. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne 

til budget 2018 og overslagsårene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I henhold til tidsplanen skal administrationen fra d. 20. juni 2017 og frem til udvalgsmøderne i august 

undersøge konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der vedr. koalitionsaftalens emner indenfor udvalgets 

ansvarsområder er følgende input, som bør medtages i det videre arbejde: 
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A. Familie og omsorg:  
1. Administrationen: Der er stor fokus på fagpersoners kompetencer, hvor der i alt er 5 er på decentral 

socialrådgiver uddannelse og bliver færdige i 2018, derudover deltager fagpersonerne i udbudte kurser. 

Der er behov for yderligere 5 antal socialrådigere/sagsbehandlere for at håndtere anbragte børn og unge 

uden for hjemmet, sagsbehandle underretninger og yde udviklingsopgaver.  

2. Administrationen: Der har været i Sisimiut været som projekt været ansat 6 miljømedarbejdere for at tage 

sig drengeprojektet med god resultat. I Maniitsoq er der oprettet en boenhed for unge over 18 år som 

efterværn, med 8 miljøarbejdere. Begge steder med base i familiecentrene. I Maniitsoq er der  2 

miljøarbejder i selve familiecenter, hvor den ene er leder for 8 miljøarbejder i boenhed for unge. 

 

3. Administrationen: ansættelse af projektleder der skal arbejde på implementering af arbejde med ”Qeqqata-

model”, en gennemgribende ændring af arbejdsgange og tankegang for servicering af borgerne, der hvor 

borgeren er. 

4. Administrationen: Plejefamilierne tilbydes kursus. 

 

B. Tidlig indsats: 
1. Administrationen har indført arbejdsprocedure der sikre at der reageres hurtigt på underretninger og 

indkalder forældrene snarest muligt samt svare henvendelse om at underretningen er modtaget. 

2. Administrationen: Der er etableret bedre koordinering mellem børn og ungeafdelingen og familiecentrene 

ved klienterne og samarbejder om udarbejdelse af handleplaner.  

3. Større tiltag for at unge uden uddannelse og tidlig gravide unge. Administrationen: 

Arbejdsmarkedskontorerne og bistand samarbejder om at tilbyde de unge xx. Sundhedsvæsenets og børne 

og unge samt familiecentrene samarbejder i tidlig indsatsgruppen for at minimere at de unge bliver 

gravide. 

4. Administrationen: Familiecenteret og børn og unge afdeling i Området for Familie i Sisimiut samarbejder 

vedrørende risikofamilier. Hjemmehos pædagogerne i Familiecenteret arbejder med familier, hvor der er 

samtaler om opdragelse og kommunikation, og de tager til hjemmene, hvor familier hjælpes med indkøb, 

madlavning og eksempelvis gåture for at støtte familien til et bedre og sundere familieliv. 

5.  Administrationen: I Sisimiut foregår Forebyggelsesarbejdet i Familiecenteret. Der er ansat 2 

forebyggelseskonsulenter, som arbejder med områder indenfor al forebyggelse. Der er meget fokus på 

forebyggelse mod selvmord og seksuelt misbrug af børn og unge. Der er en støttegruppe til forældre til 

børn, der har været udsat for seksuelt misbrug. 

På landsplan via Inuuneritta er der fælles indsatsuger i uge 18, 22 og 46, og der er tiltag i forhold til 

internationale dage. 

Samarbejdet med skolerne skal fremadrettet udbygges. 

 
C. Unge, der er gået i stå 

1. Der skal arrangeres tiltag som Timi Asimi, personlig udvikling og behandling. Administrationen: Efter 

vurdering af den unges ønske tilbydes deltagelse i Timi Asimi.  

2. Administrationen: Oprettelse af udslusningsboliger/boenhed til unge, der enten har været anbragte eller til 

unge, der skal støttes videre i deres unge liv, for at komme ind på rette bane mod voksenlivet 

 
D. Borgere med behov for at komme i misbrugsbehandling: 

1. Misbrugsbehandler skal så vidt muligt være lokale. Administrationen: Selvstyret udbyder 

misbrugsbehandling gratis hvor kommunen stiller lokaler til rådighed. Selvstyret etablerer Allorfik til 

efterår 2017 i Sisimiut. Fortløbende tiltag. 

 
E. Forberedende tiltag for førtidspensionister: 

1. Ydes hjælp til den ramte og dennes familie, når der tilkendes førtidspension. Førtidspensionisten indkaldes 

til møde for information om førtidspension. Administrationen: førtidspensionisten bliver indkaldes til 

møde når der tilkendes førtidspension. 

 

F. Alders- og førtidspensionister skal så vidt muligt bo i eget hus længere. 

1. Der sikres at alders- og førtidspensionister kan blive boende i deres hjem. Administrationen: Der skal sikres 

at byggeri med ældreboliger forsætter. 
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2. Administrationen: Døgnhjemmehjælpsprojekt er igangsat i Maniitsoq med henblik på at sikre at de ældre 

kan blive boende længst muligt i eget hjem. Der skal dog afsættes midler af i budget. Der arbejdes også på 

oprettelse af døgnhjemmehjælp i Sisimiut. 

3. Tilstrækkelig oplysningskampagne om de ældres rettigheder Administrationen: Der afholdes løbende 

informationsmøder med ældreforeninger samt beboere i ældrebolig. 

4. Ældrerejser. Administrationen: Der skal afsættes midler. 

 
G. Handicappede borgere: 

1. Løbende forbedring af samarbejde med handicaprådet. Administrationen: Der er på nuværende tidspunkt 

ikke noget eksisterende handicapråd i Sisimiut, da formanden er flyttet til Nuuk. Handicaprådet har ikke 

været aktiv de sidste 3 år. 

2. Hjemtagning af handicappede i Danmark. Arbejdet igangsat, skal opdateres da handicapboliger i Sisimiut 

og Maniitsoq snart er færdige. Administrationen: I Sisimiut er der fokus på listen over anbragte borgere i 

Danmark, og der skal vurderes om der eventuelt kan hjemtages nogle til de kommende handicapboliger.  

3. Administrationen: Oprettelse af et Værested / værksted for borgere med handicap. Der afsat midler til 

oprettelse af et handicapcenter på 10 mio.kr som dog forudsætter Selvstyrets samfinansiering. 

4. Administrationen: Udvidelse af værestedet Ivik til børn og unge med autisme. I dagligdagen er det svært at 

have denne gruppe børn og unge med autisme sammen med andre, da der i det pædagogiske arbejde skal 

arbejdes meget målrettet og struktureret med denne gruppe børn og unge.  

Det tænkes at værestedet skal kunne rumme 5-6 børn og unge med autisme. 

 

H. Demente 

1. Der skal udarbejdes en politik for demente. Administrationen har igangsat projekt om udarbejdelse af 

udarbejdelse af demensplan. Der udarbejdes demensplan i samarbejde bl.a. med ældreforeninger. 

2. Administrationen: Der ønskes ansat en demenskoordinator til at udvikle og øge kvaliteten af indsatsen på 

demensområdet. Demenskoordinatoren skal vejlede, rådgive og støtte mennesker med demenssygdomme 

og deres pårørende samt personale, og være ressourceperson i komplicerede plejeforløb. 

3. Administrationen: Oprettelse af en skærmet boenhed for demente borgere, der har svært ved at tilpasse sig 

forholdene på plejehjemmet 

 

I. Krisecentre. 

1. Undersøgelse af oprettelse af krisecentre i Qeqqata Kommunia. Administrationen: Der skal afsættes midler 

hertil da kommunen ikke ejer huse der kan benyttes som krisecentre. 

 
J. Sygdomsramte  

1. Genoptræning for sygdomsramte, hjerneblødning o.l. Administrationen: Nuværende ordningen er foreløbig 

kun for Sisimiut. Administrationen undersøger behov for resten af kommunen. 
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Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Familie og Sociale forholds afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts- og 

5 anlægsønsker samt en række besparelsesforslag til budget 2018 og overslagsårene 

 

Afgørelse 

Anlægsopgaver: 

Krisecentre 

Herberg 

Dementboliger 

Ældrebolig 

Ældreværested i Maniitsoq 

 

Drift: 

5 sagsbehandler/ projektleder 

Tidlig indsats for børn, unge, ældre og handicappede (Forebyggelsestiltag) 

Døgnhjemmehjælp for alle med behov 

 

 

Bilag 

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021  

2. Koalitionsaftale mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq 
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Generelle sager 

Punkt 06 Forslag til forretningsorden.  

Journalnr.  01.00.03 

Baggrund 

I h.t. § 28 stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. November 2010 om den kommunale styrelse fast-sætter 

udvalgene selv deres forretningsorden. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. November 2010 om den kommunale styrelse. 

 

Faktiske forhold 

Den vedlagte forslag ligner den standard forslag som Hjemmestyret i sin tid fik udarbejdet i f.m. 

overgangsudvalgets. Nærværende er dog tilpasset den seneste inatsisartutlov om den kommunale 

styrelse. I forretningsordenen er der bl.a. udarbejdet regler for medlemmernes indsendelsesfrist af 

forslag til dagsordenspukter samt hvornår dagsorden skal udsendes til medlemmerne. 

 

Forslag til forretningsorden skal fremlægges til udvalget til godkendelse, og skal kun behandles 

éngang.  

 

Adminstrationens vurdering 

Forslag til forretningsorden indstilles til godkendelse i udvalget. 

 

Indstilling 

Forslag til forretningsorden indstilles til drøftelse og godkendelse i udvalget. 

 

Afgørelse 

§4 stk 2 skal ændres, fra 2 arbejdsdage til 4 arbejdsdage. 

 

Bilag 

1. Forslag til forretningsorden for Udvalget for Familie og Sociale forhold. 
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Punkt 07 Udsættelse af udvalgets møde i august.  

 

Journalnr.  01.01.01 

 

Baggrund 

Udvalget for Familie og Sociale forhold besluttede i sit møde den 11. maj 2017 at udvalget møde i 

august skal forrykkes til 2. august 217. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18.november 2010 § 8, stk. 2 fastsætter kommunalbestyrelsen datoer for hele 

året. Denne bruges også med hensyn til stående fagudvalg. 

 

Faktiske forhold 

Udvalget har som allerede nævnt fremrykkes sit møde til 2. august 2017. Men da det fleste 

administrative medarbejder der udarbejder dagsordenen holder ferie og da formanden også ikke ville 

være tilstede, ønsker formanden , at mødet udsættes til 16. august 2017. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til udvalget at mødet i august måned 2017 bliver den 16. august 2017 kl. 

13:00. 

 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Bilag 

1. Ingen  
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Orienteringssager 

Punkt 08 Høring af forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af 

Inatsisartutlov om førtidspension. 

Journalnr.   43.03 

Baggrund 

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension trådte i kraft den 1.juli 2016. Der var 

tale om en større reform af førtidspensionsområdet, der blandt andet havde til hensigt at bringe flere 

førtidspensionister fra passiv forsørgelse til at kunne udnytte deres muligheder for at indgå i et aktivt 

arbejdsliv. I forbindelse med Inatsisartutlovens vedtagelse blev det besluttet, at reformens indkøring 

og konsekvenser skulle følges nøje. Det har i forbindelse med evalueringen af reglerne førtidspension 

vist sig, at der er behov for justeringer af lovgivningen, således at lovens intentioner og formål sikres. 

Høringsfrist: torsdag den 15. juni 2017. 

 

Regelgrundlag  

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension 

 

Faktiske forhold 

Grundpension 

Forslaget har til hensigt at sikre, at modtagere af højeste førtidspension kan oppebære en 

grundpension, svarende til 50 pct. af højeste førtidspension, der er uafhængig af ægtefælle, registreret 

partner eller samlevers aktuelle indkomst. 

 

Genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister 

Forslaget har endvidere til hensigt at genindføre 20 pct.-reglen for de førtidspensionister, der er 

omfattet af overgangsbestemmelserne i den gældende Inatsisartutlov om førtidspension.  

 

Præcisering af § 29 angående engangshjælp til dækning af rejseomkostninger. 

Herudover indeholder forslaget en præcisering af § 29, således at der alene kan bevilges rejser i 

Grønland efter bestemmelsen. 

 

Overensstemmelse mellem den grønlandske og danske version af § 33, stk. 3, henholdsvis § 36 

Endelig er der konstateret uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af § 

33, stk. 3 samt den grønlandske og den danske version af § 36. Hensigten er at sikre 

overensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af § 33, stk. 3, henholdsvis § 36. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

De foreslåede ændringer vil sikre, at de førtidspensionister, der ikke har nogen restarbejdsevne eller 

en begrænset restarbejdsevne får sikkerhed for at modtage en minimums førtidspension, som ikke er 

afhængig af førtidspensionistens eventuelle ægtefælle, registreret partner eller samlevers aktuelle 

indkomst. Førtidspensionisten sikres derved et rådighedsbeløb uanset husstandens øvrige indkomst. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er vurderingen, at de foreslåede ændringer ikke vil have økonomiske konsekvenser for 

kommunerne, idet kommunerne bliver kompenseret via bloktilskud for deres 50 pct. af 

merudgifterne. Førtidspension er finansieret 50/50 mellem Landskassen og kommunerne. 

At bringe § 33, stk. 3 henholdsvis § 36 i overensstemmelse mellem den danske lovtekst og den 

grønlandske lovtekst har ingen økonomiske konsekvenser. 

De foreslåede ændringer vil ikke indebære forøgede administrative konsekvenser for Grønlands 

Selvstyre eller kommunerne. 
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Administrationens vurdering 

Administrationen har desværre ikke nået at lave et udkast til et høringsvar til Departementet for 

Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsenets ændringer til Inatsisartutslov om 

førtidspension før udvalgsmødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles til udvalget for familie- og sociale forhold at: 

- Komme med evt. input, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse til Departementet for 

Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen 

 

Afgørelse  

Godkendt, med følgende tilføjelse til Qeqqata Kommunias høringssvar, at Qeqqata Kommunia 

ønsker, at berørte førtidspensionister af nuværende lovgivning tildeles kompensation. 

 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension 

2. Bemærkninger til lovforslaget 
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Orienteringssager 

Punkt 09 Orientering om formandsbeslutning om Pilotprojekt om etablering af 

døgnhjemmehjælp i Maniitsoq. 

Journalnr.  41.15 

Baggrund 

På nuværende tidspunkt er der 15 plejekrævende ældre/klienter på venteliste til plejehjemmet 

Neriusaaq.  

Neriusaaq har haft 2 aflastningsværelser til ældre som har behov for midlertidig hjælp døgnet rundt. 

De 2 aflastningsværelser er nu inddraget, fordi de nu indgår som bolig til de faste beboere på 

Neriusaaq. 

 

På den baggrund er igangsat et bæredygtighedsprojekt om et pilotprojekt om døgnhjemmehjælp. 

Projektleder er lederen af plejehjemmet Neriusaaq. Medlem af styregruppen er familiechef samt 

uddannelseschef i Maniitsoq, hvor stabsfunktionen i Maniitsoq har udgjort sekretariatsfunktionen for 

projektet.  
 

Regelgrundlag 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26.juli 1994 om hjemmehjælp 

 

§ 3. Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet, når der er 

behov herfor på grund af sygdom, graviditet, fødsel, eller rekonvalescens i husstanden og der ikke er 

voksne i husstanden, der vil kunne yde forsvarlig bistand uden at belastes urimeligt derved. 

Stk. 2. Midlertidig hjemmehjælp kan endvidere ydes som led i en social handlingsplan og skal da ses 

i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger. 

 

Faktiske forhold 

Neriusaaq kan ikke modtage ældre som har behov for midlertidig døgnpleje - som enten har brækket 

en arm eller et ben eller på grund af andet sygdom/lidelse - efter et endt behandling og ophold i 

sundhedsvæsenet. Når Neriusaaq ikke kan modtage ældre/klienter og da der ikke er 

døgnhjemmehjælp er alternativet et ophold til plejekrævende ældre i sygehuset som koster 1349, - kr. 

i døgnet som kommunen betaler. Neriusaaq har et eksempel hvor en alvorlig dement ældre/klient 

blev indlagt på sygehuset i længere tid på grund af plads mangel på plejehjemmet, hvilket er dyrt for 

kommunen.   
 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er centralt for pilotprojektet at bane vejen for, at mindre plejekrævende ældre bliver længst 

muligt i eget hjem og ældre der har større behov for pleje kommer på plejehjem. 

 

I takt med at flere og flere bliver ældre, så er behovet for omsorg både i hjemmet og i plejehjemmene 

større og større. Der er ventelister til plejehjemmene, selvom kommunen udvider og bygger 

plejehjem og ældreboliger. Det er både dyrt at bygge og have de plejekrævende ældre i 

plejehjemmene. Pilotprojektet er vigtigt at gennemføre og derved skabe og bane vej for, at flere ældre 

kan blive i eget hjem længst muligt. Derved minimeres ventelisterne samt pladserne reserveres på 

plejehjemmene til dem, der har større behov og dels opnå besparelser på ældreplejeområdet. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Opstarts-udgifterne til oprettelse af døgnhjemmehjælp er baseret på ansættelse af 3 SIK lønnede 

socialhjælpere som er uddannet til at kunne uddele medicin til de ældre samt udgifter til anskaffelse 

af tryghedsalarmer.  
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De totale udgifter til pilotprojektet er beregnet til at være omkring 427.000 kr. ved et halvt års 

projektperiode, som vist i tabellen nedenfor. 
  

3 socialmedhjælpere, ½ år 405.514,01 

10 tryghedsalarmer    17.793,00 

Abonnement for 10 mobiler 3.750,00 

I alt      427.057,01 
 

Det koster omkring 21 mio. kr. om året at drive plejehjemmet Neriusaaq, hvor der bor 44 

ældre/klienter. Ud fra det koster det ca. 480.000 kr. pr. år at have en plejekrævende ældre/klient på 

plejehjemmet og ca. 40.000 kr. pr. måned pr. beboer.  

 

Beregningerne viser, at udgifterne til 3 socialhjælpere og udgifter til tryghedsalarmer for at passe og 

pleje de 10 personer vil koste ca. 427.000 kr. på et ½ år under projektperioden. På årsplan kan en 

døgnhjælpehjælp drives for ca. 818.528 kr. årligt, hvilket er ca. 68.210 kr. pr. måned, hvilket svarer 

til ca. 6.821 kr. pr. person om måneden. Der er en forskel på 33.179 kr. i udgiften pr. beboer på 

plejehjemmet og udgiften pr. person på døgnhjemmehjælpen. 
 

Administrationens vurdering 

Oprettelse af døgnhjemmehjælp i Maniitsoq, vil medføre et fald i ventelisterne, fald i udgifterne til 

ældre med plejebehov og hvor behovet for byggeri af plejehjemspladser vil falde. 

 

Tidsplanen for pilotprojektet er, at maj og juni 2017 bruges til at søge midler til gennemførelsen af 

pilotprojektet. Projektbeskrivelsen foreligger hermed til formandsgodkendelse af formanden for 

Udvalget for Familie og Sociale forhold. Efter godkendelse af projektbeskrivelsen, indstilles det, at 

projektbeskrivelsen sendes til Departement for Familie, der har ansvar for ældreområdet. 

Departementet er varslet om, at der er en projektbeskrivelse og ansøgning på vej, om Departementet 

kan give tilskud til pilotprojektet. 

Når midlerne er sikret, kan pilotprojektet igangsættes juni eller snarest derefter og drives som et 

forsøgsprojekt til december 2017. Fra januar 2018 evalueres og beskrives pilotprojektets resultater, 

hvor evalueringsrapporten kan stå klar 31. januar 2018. 

 

Erfaringerne fra pilotprojektet kan så deles med alle kommunerne i fremtiden i Grønland som 

inspiration. Forhåbentlig kan evalueringen og erfaringerne også tjene som bidrag til udarbejdelse af 

handlingsplaner og samarbejdskontrakter mellem Selvstyret og kommunerne efter vedtagelse af 

Rehabiliteringsplanen 2017. Derfor ønskes også projektbeskrivelsen vedlagt som bilag til 

høringssvaret til Departement for Sundhed, vedr. Rehabiliteringsplanen 2017. 
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Indstilling 

Område for Familie i Qeqqata Kommunia indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og 

Sociale forhold 

- at den forelagte projektbeskrivelse af Pilotprojektet om etablering af døgnhjemmehjælp i 

Maniitsoq godkendes og Udvalget for Udvalget for Familie og Sociale forhold orienteres om 

beslutningen ved næstkommende møde.  

 

Afgørelse 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold godkendte indstillingen den 02.06.2017 

 

Indstilling 

at formandens beslutning af 02.06.2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  
 

Bilag 

1. Pilotprojekt – Etablering af døgnhjemmehjælp i Maniitsoq  
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Punkt 10  Orientering om formandsbeslutning vedr. høringssvar til Forslag til en National 

Rehabiliteringsstrategi 2017. 

Journalnr. 01.03.05 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia har modtaget en høringsskrivelse den 22. maj 2017 vedrørende "Forslag til 

National Rehabiliteringsstrategi 2017” fra Departementet for Sundhed. Høringsfristen er d.1. juni 

2017.  
 

Regelgrundlag 

Fra Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017: 

”Det er nødvendigt med en revision af sundhedslovgivningen, så den bedre tager højde for 

rehabilitering, og sikrer et godt forløb for borgeren. Ved den fremtidige lovgennemgang på 

rehabiliteringsområdet, er det især nødvendigt at se på de tværsektorielle overgange og det 

tværsektorielle samarbejde.   

Først når det afklarende lovarbejde er påbegyndt, kan der udvikles en fyldestgørende handleplan for 

rehabiliteringsområdet. Dette lovarbejde vil blive prioriteret i Departementet for Sundhed i 2017, og 

skal udarbejdes i tæt samarbejde med andre relevante departementer.” 
 

Faktiske forhold 

Høringen har været sendt til området for uddannelse i Sisimiut og Maniitsoq, fordi området sundhed 

med det nye Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur nu hører under Område for 

Uddannelse; samt til Område for familie i Maniitsoq og Sisimiut, som har ældre og socialområdet 

under sig under Udvalg for Familie og Sociale forhold. 

Der er afholdt møder med familiecheferne og uddannelsescheferne i Maniitsoq og Sisimiut om 

høringen. Derudover er der holdt møde mellem begge familiechefer og 

bæredygtighedsprojektgruppen om Pilotprojektet om døgnhjemmehjælp om dette høringssvar. 
 

Bæredygtige konsekvenser 

Fra Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017: 

”Fra Danmark og udlandet har vi data på at rehabilitering generelt er en god investering, som på kort 

og langt sigt sparer flere penge for samfundet. 

En analyse om rehabilitering i Frederikssund kommune indikerer at en investering i rehabilitering 

kan føre til betydelige økonomiske besparelser. 83 % af de borgere som deltog i forløbet opnåede 

større funktionsniveau og havde behov for færre ydelser.” 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Fra Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017: 

”Det er ikke muligt at opgøre økonomien på det rehabiliterende område før der er udarbejdet 

handlingsplaner for strategien, og lovrevisionen gennemføres. Det skal klargøres hvilke områder der 

skal arbejdes videre med, og hvordan ansvaret for indsatsen fordeles mellem sundhedsvæsenet og 

kommunerne. Men det er tydeligt, at denne strategi kræver en væsentlig ressourcetilførsel til såvel 

kommunerne som sundhedsvæsenet på mindst et tocifret millionbeløb.” 
 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunias høringssvar: 

Først og fremmest vil Qeqqata Kommunia gerne udtrykke utilfredshed med den korte høringsfrist på 

10 dage, da den er for kort til at inddrage kommunalbestyrelsen ordentligt i høringsmaterialet. 

 

Strategien skitserer blandt andet bedre samarbejde imellem sundhedsvæsenet og kommunerne, og et 

nationalt rehabiliteringsteam. “Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017” bygger på et 
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politisk ønske om at blive bedre til at hjælpe borgere tilbage til en normal og selvstændig tilværelse, 

og at dette kan ske i deres lokalsamfund. Rehabilitering er et område, der vedrører flere forskellige 

fag – og ressortområder. Den samlede plan reflekterer derfor indsatser på tværs af sektorer og 

faggrupper. Strategien er designet til at give en overordnet skitse for den ønskede udvikling på 

rehabiliteringsområdet. Ved vedtagelse af strategien, skal der derefter udvikles en række 

handleplaner på området. Strategien har derfor ikke medtaget detaljerede økonomiberegninger. Disse 

vil følge med handleplanerne. For at kunne implementere strategien, kræves en betydelig 

ressourcetilførsel til både sundhedsvæsenet og kommunerne. Præcist hvor mange kan Departementet 

for Sundhed ikke sige nu, men der vil være tale om et tocifret millionbeløb. Af dette tocifrede 

millionbeløb vil den største del skulle tildeles kommunerne, da det er i kommunernes regi, at 

størstedelen af rehabiliteringen kommer til at foregå. 

 

Når det skal klargøres hvilke områder der skal arbejdes videre med, og hvordan ansvaret for 

indsatsen fordeles mellem sundhedsvæsenet og kommunerne, kommer Qeqqata Kommunia her med 

forslag til, hvor kommunen kan inddrages.  

 

I forhold til Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017, har kommunen følgende 

kommentarer. 

 

Det gode rehabiliteringsforløb skal være målrettet borgere med funktionsnedsættelse, for at 

maksimere funktionsniveau og livskvalitet. Udgangspunktet skal i videst mulige omfang udgøre 

borgerens egne beslutninger, mål og ønsker, dog med udgangspunkt i landets ressourcer. Borgeren 

skal opleve sammenhæng mellem ydelser på tværs af sektorer og faggrænser. 

Indsatsen skal tage stilling til flere aspekter af borgerens liv, udover fysisk funktionsniveau. Der skal 

også tages højde for familiesituation, erhvervsmuligheder, bolig og andet.  

 

Rehabilitering påbegyndes under indlæggelse og fortsætter efter udskrivelse fra sundhedsvæsenet i 

det kommunale regi. Det er en indsats som kan være nødvendig, når selve behandlingen er overstået, 

hvis borgeren fortsat har brug for hjælp, til at vende tilbage til sin normale tilværelse igen. Nogle 

patienter får aldrig brug for rehabilitering. Nogle har behov for et kortere forløb. Og andre igen har 

måske brug for rehabilitering resten af deres liv for at sikre, at de ikke taber de færdigheder, de har 

opnået under den primære indsats. 

 

Idet Rehabiliteringsstrategien er designet til at give en overordnet skitse for den ønskede udvikling på 

rehabiliteringsområdet, og netop først efter vedtagelse derefter udvikles en række handleplaner på 

området, har kommunen i høringssvaret vedlagt projektbeskrivelsen på et bæredygtighedsprojekt om 

døgnhjemmehjælp ved plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq. Dette er sket ud fra den betragtning, at 

selv om der umiddelbart ikke kan sættes lighedstegn mellem døgnhjemmehjælp og rehabilitering, så 

kan døgnhjemmehjælp i eget hjem være en vigtig forudsætning for vellykket rehabilitering. 

Projektbeskrivelsen tjener til at påvise en kobling fra rehabiliteringsstrategien som et eksempel på en 

del af handlingsplanen, hvor der skal skrives samarbejdsaftaler mellem sundhedsvæsenet og 

kommunale aktører, som kan være plejehjemmets døgnhjemmehjælp og sygeplejerske. 

 

Målet med pilotprojektet er, i løbet af en forsøgsperiode på et halvt år at igangsætte en 

døgnhjemmehjælp med base i plejehjemmet Neriusaaq, for at danne sig et indtryk af, igennem støtte, 

lettere pleje, forebyggelse og rehabilitering kan hjælpe de ældre til at blive i eget hjem så længe som 

muligt. Der er nu en venteliste på 15 plejekrævende ældre på plejehjemmet Neriusaaq, hvor 2 

aflastningspladser er inddraget og nu indgår i de faste pladser. Plejekrævende ældre, der ikke kan få 

plads på plejehjemmet må på forlængede dyre ophold på sundhedscenteret med døgntakst. Ved 

pilotprojektet indgår ansættelse af 3 ekstra socialhjælpere til døgnhjemmehjælp samt indkøb af 10 

telefoner til tryghedsalarm, således at døgnhjemmehjælpen kan fungere aften, weekender og i 
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nattetimerne, foruden i dagtimerne. Der er til pilotprojektet indstillet 10 ældre med lettere plejebehov, 

hvor forebyggelse og rehabilitering også indgår. Forebyggelses- og rehabiliteringsdelen omhandler 

tilbud om kørsel til plejehjemmet Neriusaaq, hvor der er ansat en sygeplejerske og en medhjælper, 

som er trænet af sundhedscenterets fysioterapeut til træning og bevægelse på plejehjemmet. 

Derudover kan de 10 ældre tilknyttet døgnhjemmehjælpen også blive kørt til og fra sundhedscenteret 

til både læge og fysioterapeut sammen med døgnhjemmehjælpen. 

 

Dette pilotprojekt skal afhjælpe ventelisten til plejehjemmet, gøre det muligt for de ældre at blive i 

eget hjem længst muligt, aflaste pårørende og give mulighed for forebyggelse og vedligeholdelse af 

kroppen samt rehabilitering. Efter pilotprojektets periode på et halvt år, evalueres projektet, hvor en 

evalueringsrapport kan anvendes af Selvstyret ved udarbejdelse af handlingsplaner og 

samarbejdsaftaler efter vedtagelse af Rehabiliteringsplanen samt af andre kommuner til inspiration.  
 

Kommunen indstiller at projektbeskrivelsen kan tjene som et eksempel på det videre arbejde fra 

vedtagelse af rehabiliteringsplan, når der skal udarbejdes handlingsplaner, samarbejdskontrakter med 

kommunerne samt ved beregning af de økonomiske konsekvenser omkring følgende områder i 

Forslag til Rehabiliteringsplan 2017:  

 

Figur 1. Visuel repræsentation af en borgers udvikling igennem et sygdomsforløb, hvor borgeren 

efter udskrivning fra Sundhedsvæsenet kan tilknyttes døgnhjemmehjælp 

 

Til det landsdækkende rehabiliteringsteams opgaver, hvor der ved facilitering af koordinationen og 

samarbejdet på tværs af sektorer hvor også døgnhjemmehjælp kan indarbejdes 

 

Ved behovsvurderingen skal der være koordinering mellem sundhedsvæsenets og kommunernes 

personale, hvor plejehjem og døgnhjemmehjælp og sygeplejerske kan blive samarbejdspartnere til 

sundhedsvæsenet 

 

Ved udarbejdelse af individuelle rehabiliteringsplaner skal der til de lokale teams inkluderes 

døgnhjemmehjælp og sygeplejerske på plejehjem 

 

Ved udarbejdelse af en holistisk, helhedsorienteret tilgang indstilles inkluderet plejehjem og  

døgnhjemmehjælp og sygeplejerske på plejehjem, som en del af berørte områder i borgerens liv i 

indsatsen 

 

Døgnhjemmehjælp og sygeplejerske på plejehjemmet skal indgå som bidrag til patientservice 

 

Ved udarbejdelse af samarbejdsaftaler kan inkluderes samarbejdsaftaler mellem Selvstyret og 

kommunerne, herunder plejehjem og døgnhjemmehjælp, for eksempel ved samarbejdet omkring 

udskrivningsforløb 

 

Udskrivningsforløb er et vigtigt område, som Qeqqata Kommunia indstiller, skal beskrives nøje med 

tydelige handleplaner og med tydelige ansvarsbeskrivelser  

 

Når økonomien skal opgøres, ved udarbejdelse af handlingsplaner for strategien og lovrevisionen, 

indstiller Qeqqata Kommunia, at der også udarbejdes beregninger for alle ovennævnte indstillinger 

der angår samarbejde med plejehjem og døgnhjemmehjælp 

 

Derudover indstiller Qeqqata Kommunia at hjemmesygeplejen i sundhedsvæsenet også fungerer 

aften og weekender. Dette tiltag vil kunne højne rehabiliteringen og forebyggelse af varige skader 

markant blandt borgerne. 
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Kommunen ser positivt på, at selvstyret har inddraget kommunerne i forberedelsen af handleplaner 

for strategien og lovrevisionen på området og ser meget frem til at blive inddraget igen, når det 

videre arbejde igangsættes. 
 

Indstilling 

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

Sociale forhold  

- at forslag til høringssvar til Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017 under 

administrationens vurdering godkendes og Udvalget for Familie og Sociale forhold orienteres 

om beslutningen ved næstkommende møde.  

 

Afgørelse 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold godkendte indstillingen den 02.06.2017 

 

Indstilling 

at formandens beslutning af 02.06.2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 
Bilag 

1. Forslag til en National Rehabiliteringsstrategi 2017  

2. Pilotprojekt – etablering af døgnhjemmepleje i Maniitsoq (er ikke oversat til grønlandsk endnu) 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 07/2017, den 14. juni 2017 

 

 32 

Punkt 11 Orientering om formandsbeslutning vedr. høringssvar til forslag til Inatsisartutlov 

nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område og ændring af 

Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation. 

Journalnr.  40.00 

 

Baggrund 

Baggrunden for lovforslaget er en række undersøgelser foretaget af Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen i samarbejde med Det Sociale Ankenævn samt erfaringerne fra 

administrationen af de nugældende regler. Der er i den forbindelse blevet konstateret en række 

uhensigtsmæssigheder ved det nuværende klagesystem, som medvirker til at forlænge 

sagsbehandlingstiden og forringe borgernes retssikkerhed.  

En af uhensigtsmæssighederne er, at det tager lang tid for Det Sociale Ankenævn at rekvirere 

sagsakterne fra kommunerne, der træffer de fleste afgørelser på det sociale område i første instans. 

Endvidere er det en udfordring for både Det Sociale Ankenævns klagebehandling og for borgernes 

retssikkerhed, at kommunerne generelt begår mange sagsbehandlingsfejl ved administrationen af det 

sociale regelsæt. 

Høringsfrist 9. Juni 2017. 

 

Regelgrundlag  

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område og ændring af 

Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation 

 

Faktiske forhold 

Med dette forslag til Inatsisartutlov bliver klagesystemet på det sociale område, som dette fremgår af 

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 

(herefter ”socialforordningen”), moderniseret gennem en række ændringer og tiltag.  

 

Med lovforslaget nedlægges Det Sociale Ankenævn og erstattes med en social klagemyndighed, 

ligesom nævnsstrukturen erstattes af en mere fleksibel klageorgansstruktur. 

 

Formålet med lovforslaget er overordnet set at tilvejebringe mere effektivitet og højere retssikkerhed 

i klagesystemet på det sociale område, herunder at nedbringe sagsbehandlingstiderne.  

 

Ændringerne i dette lovforslag har til formål yderligere at styrke borgernes retssikkerhed på det 

sociale område.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Forslaget giver en større effektivitet og højere retssikkerhed i klagesystemet på det sociale område.  

Forslaget stiller også krav til at borgerne i større grad anvender digitale løsninger, når de henvender 

sig til klagemyndigheden.  

Konsekvensen for borgerne vil være, at de oplever at få deres afgørelser hurtigere end i dag, men at 

der samtidig stilles krav til dem i forbindelse med indgivelse af klage. Dette vil være med til at sikre 

af klagemyndigheden kan træffe afgørelserne hurtigere. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for det offentlige. Den eksisterende bevilling til Det 

Sociale Ankenævn anvendes til dækning af udgifter til den nye sociale klagemyndighed.  
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Digitaliseringen af sagsbehandlingen medfører mere effektive administrative processer for det 

offentlige. Konsekvensen af effektiviseringen af processerne betyder at myndigheden vil kunne 

behandle flere klager. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har udformet følgende svar til Departementet for Familie, ligestilling, sociale 

anliggender og justitsvæsen som formandsbeslutning: 

 

” Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område 

og ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation 
 

Qeqqata Kommunia har ingen bemærkninger til høringen udover, at vi ser frem til den lovningen 

træder i kraft.” 

 

Indstilling 

Det indstilles til udvalget for familie- og sociale forhold at: 

- godkende høringssvaret 

 

Afgørelse 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold godkendte indstillingen den 09.06.2017 

 

Indstilling 

at formandens beslutning af 09.06.2017 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område og ændring af 

Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation  

2. Bemærkninger til lovforslaget 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar 
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Punkt 12 Eventuelt. 

Intet.  

 


