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Mødet starter kl. 08:36 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq 

 

Siumut 

Erik Jensen, Nuuk. Han forlod mødet kl. 09:57 og kom tilbage kl- 11:08 under punkt 29 under den 

lukkede møde.  

 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

Paulus Christensen, Sisimiut 

 

 

 

Fraværende med afbud: 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Evelyn Frederiksen, Stedfortræder for Hans Frederik Olsen, Sisimiut 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

Grundet formandens fravær er det næstformanden, Juliane Enoksen der styrer mødet. Juliane 

Enoksen har et spørgsmål der vedr. døgnsistitution.  
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Økonomisager 

Punkt 02 Ansøgning om tilskud til handicap bo-enheder og Værksted, Sisimiut  

 

Journalnr  06.02.01 

 

 

Baggrund 

Overskridelse af midler på bo-enheden for voksne med handicap og værkstederne i august måned 

2020 er på 88,7% og på 81,7%, for at bringe balance i økonomien ansøger Området for Velfærd om 

tillægsbevilling. 

 

Faktiske forhold 

Området for Velfærd´s afdeling underlagt under Pisoq, Boenheden 2 og Værksted 1 har under 

august måned i gennemsnit brugt 88,7% hvor forbruget skal være på 66,7%, mereforbruget skyldes 

forskellige årsager. 

 

5 Boenheder på Paamaap Kuua 8-104, 105, 107, 204 og den tidligere 205 samt 2 boenheder som 

havde placering på den daværende Paamaap Kuua 10, da boenhederne var tæt på hinanden havde 

man en bestemt antal gruppe af medarbejdere, hvor det ikke var nødvendig med vikarer, og arbejdet 

foregår ved at man tager rundtur for at tilse beboerne på boenhederne. Det er pga. skimmelsvamp at 

flytningerne er foretaget, og da medarbejderne var blevet mere adskilt, havde man brug for flere 

ansatte, hvorfor normeringer af ansatte er foretaget. 

 

2 Boenheder er flyttet til Nuunnguaq, 3 boenheder til Umiivitsiaq, 1 boenhed til Aqqartarfik 6, da 

klienterne er mange. Derfor bliver husleje udgifterne højere. 

 

P.t. er medarbejderne 94, hvor de tidligere i samme periode var 80 medarbejdere, derfor er der 

normering med 14 ansatte, med den udgangspunkt at klienterne er blevet flere 

 

3 børn med behov for at have støtteperson i 40 timer, blev afhjulpet med en hel dags støtteperson. 

Børn på Ivik er blevet flere, nu er der 7 børn, efter skoletid 5 børn, dette resultere i flere ansatte.  

 

3 ansatte har barselsorlov, og derfor har man ansat 3 vikarer. 

 

En af begrundelsen er, at nogen af klienterne har haft behov for flere medarbejdere i længere 

periode, når psykisk handicappe er blevet sygelige så har de brug for særskilte pasningsordninger, 

hvormed man må bruge flere medarbejdere for at servicere dem. I nogle tilfælde placeres psykisk 

syge i midlertidig på andre boliger indtil de bliver anbragt på blivende boliger, hvormed man bruger 

mange medarbejderresurser på dem i mellemtiden. 

 

Pga. covid-19 her i foråret blev klienterne der kom tilbage efter rejse, f.eks. fra Sana eller Aaqa sat i 

karantæne, hvor der bruges flere døgn-ansatte indtil deres karantæne ophører. 

 

Efter at boenhederne Kussangasoq 94 og Kussagasoq 106 ikke længere benyttes, har man været 

nødsaget til at renovere disse omfattende, og man har fået regninger fra INI A/S som man har betalt 

her i år. Regningerne som skulle ellers betales i regnskabsåret 2019, disse regninger karambolere 

regnskabsåret for 2020. 
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Husleje betalinger til INI A/S stiger med ca 20% og det påvirker økonomien for 2020. Almindelig 

boliger der udfærdiges særskilt kontrakt med, som resultere i at huslejen bliver højere. Før i tiden 

bruger man almindelige husleje priser. 

Særskilt kontrakten indebære for at lejeboliger, at lejeren selv skal sørger for renoveringen af 

boligen, og ikke INI A/S. Derfor er det lejeren der selv skal betale for renoveringen af lejeboliger 

når lejeren forlader lejeboligen i fremtiden.  

 

Brugere og ansatte i Pisoq 

 2019 2020  Forhøjelse  

Brugere på Værksted  55 60 5 

Klienter i eget hjem - ansatte 14 17 3 

Børn med støtteperson  10 15 5 

Børn på værestedet - Ivik  5 7 2 

Støttepersoner i alt   79 92 13 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtig at budgetterne håndteres korrekt samt med stram økonomi styring, således 

forbruget håndteres korrekt med udgangspunkt i hvad der er behov for 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved undersøgelser konstateres, at der er behov for tillægsbevilling for resten af 2020 og resten af 

overslagsårene. 

 

Tabel 1. 

Pisoq (boenheden 2): Konto 551040202 - 2020 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

122010102 Månedslønnede bagud  2.000.000 934.000  2.934.000  

 

122010200 Timeløn    10.458.000 3.338.000  13.796.000  

122010302 Overarbejde, 

månedslønnede 

60.000 85.470 

 

145.470 

 

122010303 Overarbejde, timelønnede   777.000 459.502 1.236.502 

 

122060100 Personalekursus: 117.000 67.120 184.120 

Ialt   13.412.000 4.884.092 18.296.092 

 

Pisoq (boenheden 2): Konto 551040202 – 2021 overslagsårene 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

122010102 Månedslønnede bagud   2.000.000 970.000 

 

2.970.000 

122010200 Timeløn  10.458.000 2.982.000 13.440.000 

122010302 Overarbejde, 

månedslønnede  

60.000 50.000 110.000 

122010303 Overarbejde, timelønnede   777.000 73.000 850.000 

122060100 Personalekursus:   117.000 113.000 230.000 

Ialt   13.412.000 4.188.000 17.600.000 
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Tabel 2: 

Værksted 1 Konto 551040301- 2020 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

122010102 Månedslønnede bagud 808.000,00 129.984 937.984 

122010200 Timeløn 687.000,00 306.602 993.602 

122020100 Vederlag, politikere, pleje, 

aflastning mv.   

912.000,00 699.503 1.611.503 

122070300 Tjenesterejser  95.000,00 17.300 112.300 

Ialt  2.502.000 1.153.389 3.655.389 

 

Værksted 1 Konto 551040301 – 2021 overslagsårene 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

122010102 Månedslønnede bagud 808.000 364.480 1.172.480 

122010200 Timeløn 687.000 393.002 1080.002 

122020100 Vederlag, politikere, pleje, 

aflastning mv.   

912.000 702.720 1.614.720 

122070300 Tjenesterejser  95.000 18.985 113.985 

I alt         2.502.000 1.479.187 3.981.187 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurdere at, det er svært at ændre på servicering af folk med handicap, 

klienterne med mentale og psykiske handicap har behov for døgn observation, og boenhederne der 

ellers har ligget tæt på hinanden er blevet adskilt pga. flytning til andre boliger, hvorfor der er 

behov for flere ansatte. Ligeledes bliver en af klienterne der nedtrapper eller midlertidig stopper 

med indtag af medicin, mere udsatte for at får tilbagefald, og hvis dette bliver en problem i 

boenhederne bliver det nødvendigt med flere medarbejdere, derfor er det vigtigt, at man har stabile 

medarbejdere med den udgangspunkt at beboerne skal have trygge omgivelser.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd at godkende: 

 

1. At der gives tillægsbevilling på kr. 4.884.092 for 2020, der har en bevilling på kr. 

13.412.000 i henhold til tabel 1. 

2. At der gives ny bevilling på kr. 17.600.000 for 2021 og overslagsårene. 

3. At der gives tillægsbevilling på kr. 1.153.389 for 2020, der har en bevilling på kr. 2.502.000 

i henhold til tabel 2. 

4. At der gives ny bevilling på kr. 3.981.187 for 2021 og overslagsårene. 

5. At sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige 

godkendelse 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige 

godkendelse. 

 

Bilag 

1. Balance 2020 

2. Pisoq organisationsdiagram 2019 

3. Pisoq organisationsdiagram 2020 
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Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene 2021 - Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.02.04 

 

 

Baggrund 

Det har været nødvendigt at tilpasse Området for Velfærds årlige bevillinger til udgifter for 

døgninstitutioner 

Der søges også om tilpasning af afsatte midler til konto for døgninstitutioner for handicappede. 

Der søges om tillægsbevilling for konto til døgninstitutioner for børn. 

Regelgrundlag 

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har Kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske forhold 

Der pågår en ansøgning om tillægsbevilling for budgettet for kontoen for Selvstyrets 

døgninstitutioner under Området for Velfærd, ultimo september er 46 børn anbragt udenfor 

hjemmet, hvor 10 er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og 8 i Private døgninstitutioner.  

4 børn hjemtages fra Selvstyrets døgninstitutioner her i sommer. 

Og 3 børn der er anbragt hos private institutioner skal også hjemtages her i sommer. 

I år anbringes 4 børn til døgninstitutioner. 

 

Tabel 1 – Konto 552020100 – Børn og familie afdelingen 

Konto Kontonavn Bevilget Tillægsbevilling 
Ny bevilling 

2020 

552020100- 

050101517

0- 

122150400- 

010570 

 

Takstbetalinger Selvstyrets 

døgninstitutioner 
4.425 4.786 9.211 

552020100- 

050101515

0- 

122150100 

010570 

 

Takstbetalinger private 

døgninstitutioner 
8.518 362 8.880 

Ialt 12.943 5.148 18.091 
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Tabel 2 – 552040100 – Handicap afdeling - Maniitsoq 

Konto Kontonavn Bevilget Tillægsbevilling 
Ny bevilling 

2020 

552040100- 

050104580

0- 

122150300- 

010570 

Danmark 

Takstbetaling 
9.795 -2.004 7.791 

552040100- 

050104560

0- 

122150100 

010570 

Takstbetalinger selvstyrets 

døgninstitutioner 
7.650 1.182 8.832 

552040100- 

050104570

0- 

122150200- 

010570 

Ophold i plejekrævende  

plejeafdeling, Neriusaaq 
2.439 822 3.261 

Ialt 19.884 0 19.884 

 

Tabel 3 – 552020100 – Børn og Famile afdeling  - Maniitsoq 

Konto Kontonavn Bevilget Tillægsbevilling 
Ny bevilling 

2021 

552020100- 

050101515

0- 

122150100 

010570 

Takstbetalinger selvstyrets 

døgninstitutioner 
4.425 4.786 9.211 

 

Tabel 4 

Konto Kontonavn Bevilget Tillægsbevilling 
Ny bevilling 

2021 

552040100- 

050104580

0- 

122150300- 

010570 

Danmark 

Takstbetaling 
9.795 -2.004 7.791 

552040100- 

050104560

0- 

122150100 

010570 

Takstbetalinger selvstyrets 

døgninstitutioner 
7.650 1.182 8.832 

552040100- 

050104570

0- 

122150200- 

010570 

Ophold i plejekrævende  

plejeafdeling, Neriusaaq 
2.439 822 3.261 

Ialt 19.884 0 19.884 
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Bæredygtige konsekvenser 

Når der er foretaget tilpasning af alle budgetter for kontierne i henhold til faktiske forhold, vil 

kontierne balancere for 2020 og 2021. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Når Budgetterne budgetteres sammen med næste års budgetter, så vil administration opgaverne 

balancere sammen. 

 

Direktionens bemærkninger 

x 

 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at sagsbehandlingen vil blive tilpasset i henhold til love 

og forordninger, når der er foretaget tilpasning af budgettet og når der foretages en tillægsbevilling 

for resten af året og næste år. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærds godkendelse, at der foretages 

en tilpasning ved omplacering og tillægsbevilling for budget 2020 og 2021 indenfor kontoen i 

henhold til tabel 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4.  

 

1. At der i henhold til tabel 1 foretages forhøjelse af budgettet med kr. 5.148 for 

takstbetaling for døgninstitutioner  

2. At der i henhold til tabel 2 omplaceres indenfor budgettet. 

3. At der i henhold til tabel 3 forhøjes budgettet for 2021 med kr. 4.786.000  

4. At der i henhold til tabel 4 foretages omplacering i 2021. 

5. At ansøgninger videresendes til Økonomiudvalget 

 

Afgørelse 

Sagen returneres til administrationen og udvalget skal behandle sagen i deres ekstraordinære møde 

d. 11.11.2020. kl. 15:00. 

 

Bilag 

1. Oversigt over anbragte udenfor hjemmet - september 2020 
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Punkt 04 Ansøgning om tiltag til plejehjemmet Neriusaaq. Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

Baggrund 

Ansøgning om tiltag for at forbedre og hurtigere sagsbehandling, når man ansøger om 

støttepersoner på vegne af beboerne i plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

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

§ 19. Den anbringende kommunalbestyrelse skal betale en fastsat takst pr. anbringelsesdøgn for 

ophold på et døgntilbud for en person med handicap.  

stk. 2. Den takst pr. anbringelsesdøgn, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale, jf. stk. 

1, fastsættes årligt efter forhandling mellem Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne, eller en 

repræsentant for kommunerne i forening, således at en samlet takstbetaling kan dække 

døgntilbuddets driftsomkostninger. 

Naalakkersuisut skal offentliggøre taksten for ophold på døgntilbud, jf. stk. 1, på 

Naalakkersuisut.gl. 

 

Faktiske forhold og målsætning 

Når der ansattes støttepersoner til beboerne: 

Personer med handicap der serviceres ifølge Inatsisartutlov, der flytter til Neriusaaq er døgntaksten 

på kr. 1.489,18. Såfremt en beboer har behov for yderligere pleje, kan der søges om støtteperson, 

men på grund af forskellige forhold, kan ansøgningen trække ud, så det kan være trættende for 

klienten og personalet i Neriusaaq. Såfremt en støtteperson godkendes, bliver støttepesonen ansat i 

støttepersonskorpset under Området for Velfærd, og begynder at arbejde som støtte for beboeren i 

Neriusaaq. 

Støttepersonerne har flere gange fortalt, at det kan være hårdt for en støtteperson, når situationen er 

sådan, fordi det er sådan, at støttepersonen ikke anses som en medarbejder i Neriusaaq. 

 

For at opnår at klienterne ikke skal vente så længe og personalesituationen bliver bedre, kan man 

ved at ændre døgntaksten, kan hele sagen starte med, at personalet i Neriusaaq kan vurdere sagen.  

Dette betyder, at Området for Velfærd kan placere klienten til plejehjemmet Neriusaaq, og det skal 

vurderes, hvilke resurser der skal bruges til personen med handicap, derefter fastsætte 

betalingstaksten om, at plejehjemmet Neriusaaq selv sørger for ansættelse af personalet, dermed 

ingen relationer til støttepersonskorpset. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Idag er der kun en takst på kr. 1.489,18 for aflastning og som fast beboer i Neriusaaq, som benyttes 

til betaling for ophold og kost. 

At omplacere 4 støttepersons normeringer til plejehjemmet Neriusaaq. 

Såfremt taksten for personer med yderligere pleje ændres, skal den medregnes til som lønudgift for 

medarbejderen. I dag er timelønnen på kr. 98,27 og handicaptillægget er på kr. 1,93. Der kan 

foreslås to priser da det kommer an på om, klienten har brug for 1 eller 2 støttepersoner: 
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Situationen Antal plejepersonale som man har 

behov for 

Daglig takst 

Almindelig pleje: kan selv står 

op og går selv 

1 stk. Kr. 1.489,18 

Plejekrævende: Beboer 

hjælpes når han/hun skal står 

op, vedkommende er kørestol 

bruger.  

Ansættelse af en medhjælper udover 

en fast ansat 

Kr. 2.290,78 

En beboer der har behov for 

permanent hjælp: kan ikke 

styre sin krop, har behov for 

alt mulig hjælp 

Udover fast ansat, har brug for 

personalet døgnet rundt 

kr. 3.092,38 

 

Overførsel af ansvaret medfører flytning af personalet. 

 

Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug 

552040100-

0501045700-

122150200-

010570 

Ophold på plejehjem, 

takstbetalinger kommunal 

institutioner 

2.439 1.095 1.344 44,9% 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Støttepersoner på plejehjemmets beboere, der skal styres fra en bestemt område, vil være en fordel 

for beboere og ansatte. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at ansøgningen er støtteværdigt, da man skal lave 

vurdering af borgerens evne og skal betale på baggrund af plejebehovet, samt personalet vil føle sig 

som medarbejder på plejehjemmet Neriusaaq.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller overfor udvalget for velfærd at godkende: 

 

1. At forskellige priser på kr. 1.489,18, Kr. 2.290,78 og Kr. 3.092,38 skal være gældende 

fra 1.januar 2021. 

2. At 4 støttepersons normeringer under plejehjemmet Neriusaaq omplaceres til 

Plejehjemmet Neriusaaq 

3. At normeringerne skal følge med, når der flytter plejekrævende beboere 

4. At udgifterne betales gennem konto 552040100-0501045700-122150200-010570 

Afgørelse 

Sagen udskydes til næste udvalgsmøde da sagn skal i høring i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia.  

 

Bilag 

1. Ansøgningsblanket om flytning til Plejehjemmet Neriusaaq 
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Punkt 05 Forslag til kommunale takster på det Velfærds område i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

Baggrund 

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på det sociale 

område for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. 

Derefter skal sagsfremstillingen til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig 

godkendelse. 

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5  

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale 

ældreinstitutioner. 

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.  

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

kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31. 

§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne. 

 

Faktiske forhold 

Forslag til takstbetalinger for 2021 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i 

alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag 

gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq. 

Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet. 

 

Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2019 samt i henhold til antal beboere 

på alderdomshjemmene/plejehjemmene i 2019. 

 

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmene/plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde 

er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. 

Dette drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension. 

 

Madudbringning: 

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at 

være på kr. 30,00. 

 

Kostbetaling for brugere af dagcenter: 

Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 30,00, som efterfølgende kan 

trækkes fra deres pension fasholdes. 

 

Kostbetaling ved aflastningsophold: 

Da disse beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for 

kost disse dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension 

fasholdes. 

 

Takster på offentlig hjælp: 

Området for Velfærd foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver 

uændrede, se nedenstående oversigt. 
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Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister: 

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med 

samme beløb som i 2020 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oversigt over de indstillede beløb: 

 Det indstillede 

beløb 

Udregning på fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia 

beregnet til 

50.602.734,78 : 31.557 = 1.603,53 

1.603,53 

 

Madudbringning pr. måltid 30,00 

Kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af 

dagcenter 

30,00 

Kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold 75,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og 

alderspensionister 

5.000,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- 

og alderspension 

8.000,00 

 

Området for Velfærd indstiller til takster på offentlig hjælp forbliver uændret: 

Underholdssatser Månedligt Pr. 14 dag Pr. uge 

Enlig m/egen bolig 1.680,00 776,00 388,00 

Ægtepar/samlevende med egen bolig 2.836,00  1.310,00 655,00 

Enlig logerende 1.420,00 656,00 328,00 

Ægtepar logerende 2.836,00  1.310,00  655,00 

Børnetillæg pr. barn pr. berettiget 

forsørger 
1.000,00 462,00 231,00 

Overlevelseshjælp, voksen pr. dag 50 % af underholdssatsen 

Overlevelseshjælp, barn pr. dag 50 % af børnetillægssatsen 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2021. 

Desuden er der nye forslag til brugerbetaling, og dette vurderer Området for Velfærd at være 

realistisk.  
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Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd 

- at forslaget til takstbetaling for 2021 med fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.603,53 godkendes  

- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00  

- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00 

- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00 

- at  rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være 

kr. 5.000,00 

- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at 

være kr. 8.000,00 

- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret 

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Sagen udskydes til næste udvalgsmøde da sagn skal i høring i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia.  

 

Bilag 

1. Notat af beregning for takst for ophold på aldersdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommnuia 
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Generelle sager 

 

Punkt 06 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2021. 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2021.  

 

Alle møder starter kl. 09:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet. 

De dage hvor Udvalg for Velfærd skal på et virksomhedsbesøg, skal besøgene finde sted fra          

kl. 08:30 til 09:45 og møderne skal starte kl. 10:00.  

 

Udvalg For Velfærd Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

19. januar    

 9. februar  16. februar 25. februar 

8. marts  16. marts  

13. april  20. april 29. april  

11. maj  18. maj 27. maj 

8. juni  15. juni  

10. august  17. august 26. august 

14. september  21. september 30. september  

12. oktober  19. oktober 28. oktober 

9. november  16. november 25. november 

7. december  14. december  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at ovennævnte mødeplan i 2021 godkendes. 

 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Bilag  

1. Kalender for 2021 
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Punkt 07 Eventuelt 

Juliane Enoksen udsætter sit spørgsmål under den lukkede møde.  

Anna Karen Hoffmann spørger omkring den manglende buskørsel ifm. Borgermøde samt andet 

aktivitet og direktøren svarede på spørgsmålet.  

Juliane Enoksen spørger omrkring nødherbeget og direktøren besvarede spørgsmålet.  

 


