
Udvalg for Velfærds ordinære møde 06/2020, den 24. juni 2020 - Referat 

 

 1 

Oversigt – Åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Økonomisager 

Punkt 02 Udvalg for Velfærds økonomirapport for 2. Kvartal 2020. 

Punkt 03 Undersøgelse af mulige besparelser ved samdrift af køkken og vaskeri i forbindelse 

med opførelse af Dementplejehjem 20 pladser, Sisimiut 

 

Generelle sager 

Punkt 04 Underretningspligt for medlemmer i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 

 

Punkt 05 Orientering om støttebrev fra Qeqqata Kommunia til Foreningen Grønlandske 

Børn samt årsrapport fra Foreningen Grønlandske Børn 

 

Orienteringssager 

Punkt 06 Orientering om høringssvar vedrørende bekendtgørelse om støtte til personer med 

handicap 

 

Punkt 07 Eventuelt. 



Udvalg for Velfærds ordinære møde 06/2020, den 24. juni 2020 - Referat 

 

 2 
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Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Erik Jensen har nogle spørgsmål vedr. rejsen til Maniitsoq ifm. Budgetseminaret, borgermøder 

under punktet Evt.  
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Økonomisager 

Punkt 02 Udvalg for Velfærds økonomirapport for 2. Kvartal 2020. 

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

 

Baggrund  

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra økonomi afdelingen. 

Hermed fremlægges 2 kvartalsrapport 17.juni 2020 for hele Område for Velfærd. 

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.  

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 17.6.2020 fra 

økonomi afdelingen. 

Den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at bruge under det 

fællesoffentlige regnskabssystem er stadigvæk under implementering. Imidlertid har det vist 

sig, at der er et behov for at tilpasse disse budgetter til de nye dimensioner – dette er blevet aktuelt, 

da forvaltningsområderne igennem 1-2. kvartal 2020 er stadigvæk i gang med at opdatere de 

anvendte formålskoder for at kunne levere en mere detaljeret rapportering til deres respektive 

udvalg. Denne opdatering af formålskoderne medfører at der er behov for at flytte budget fra 

hovedformålene til hovedformålenes under gruppering for at skabe sammenhæng mellem budget og 

driftsudgifter. Balancerapporten for 2. kvartal 2020 fra Økonomisk afdelingen for området for 

Velfærd kan ses som bilag.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomisk eller administrativ konsekvenser. Der er dog stadigvæk stort behov for 

oplæring, økonomisk sekretariat er dog i gang med oplærings planlægning. Forvaltningen vurdere 

dog at der stadigvæk skal holdes stram økonomi styring i forvaltningen og i institutioner.  

 

Administrationens vurdering 

Overgang til ny økonomisystem ERP har været vanskelig for medarbejderne da første runde af 

træning gennemført af Fællesoffentlig IT har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at gøre vores 

medarbejdere sikre i brugen af ERP løsningen. Derfor er Økonomisk afdelingen i gang med, 

sammen med Fujitsu, at planlægge anden runde træning af personalet, et arbejde som desværre 

bliver forsinket på grund af problemer for ”undervisernes” rejse til Grønland. Sagsbehandlerne har 

adgang til at trække balancer, men mangler den fornødne uddannelse indenfor Excel og ERP 

løsningen for rigtigt at kunne anvende denne facilitet. Økonomisk afdelingen vil dog i 2020 indfører 

ny økonomisk rapportering til udvalgene og kommunalbestyrelsen. Område for Velfærd har bedt 

Økonomisk afdelingen om at vurdere den økonomiske situation på området, deres vurdering er:  

 

Forbruget skal ligge på 37,2% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

Budgettet som er godkendt (skal ligge på 41,7%). Opdelt på hovedområder ses det, at forbruget på 

BorgerService Velfærd har et overforbrug på 6,7%  

 

Området for Velfærd Maniitsoq ligger forbruget på 35,9% af budgettet. 

Området for Velfærd Sisimiut ligger forbruget på 37,3% af budgettet.  
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Imidlertid er der udestående betalinger på anbringelser i institutioner udenfor kommunen som ikke 

er inkluderet da det er Selvstyret der sender regninger til kommunen samlet. Men dette ændrer ikke 

det generelle billede. 

Enkelte institutioner mangler budgetterede midler: (i) Sisimiut: Boenheden Pisoq har et overforbrug 

på 13,8% point og Plejehjemmet et overforbrug på 9,6% point; (ii) Maniitsoq: Hjemmehjælpen har 

et overforbrug på 4,3% point og boenheden Fællesskaber et overforbrug på 9,2% point. 

 

Konklusionen er derfor, at Velfærdsområdet med udgangen per 17.6.2020, baseret på de 

økonomiske registreringer, har et resultat indenfor budgetrammen hvor 4 afdelinger samt 

BorgerService kan analyseres med henblik på at få henført de fornødne budgetter gennem en 

mindre omplacering indenfor området. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd om godkendelse 

 

1.  at økonomirapporten for 2 kvartal 2020 tages til efterretning   

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Velfærd - 2 kvt 2020 lavet 17062020 
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Punkt 03 Undersøgelse af mulige besparelser ved samdrift af køkken og vaskeri i forbindelse 

med opførelse af Dementplejehjem 20 pladser, Sisimiut 

 

Journalnr.  44.19 

 

Byggeprogram 

Projekt nr 243 

AP 080.056 

 

Baggrund 

Økonomiudvalget har under sit møde den 19.05.2020 overfor Kommunalbestyrelse indstillet at der 

skal undersøges om man kan brug det eksisterende ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man 

sparer på drift i fremtiden, hvilket Kommunalbestyrelse under sit møde den 28.05.2020 godkendte. 

Øvrige indstillinger er godkendt vedrørende Byggeprogram og udpegning af placering.   

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias budget i årene 2020 med overslagsår. 

 

Faktiske forhold 

Økonomiudvalg under sit møde den 19.05.2020 behandlet Udvalget for Velfærds indstillinger og 

indstiller overfor Kommunalbestyrelse at der skal undersøges om man kan brug det eksisterende 

ressourcer såsom køkken og vaskeri, så man sparer på drift i fremtiden.  

 

Bygherreudvalget bestående af Qupanuks Leder Peter Mattaaq, Velfærdschefen Estella Buhrkall, 

Leder af anlægsafdelingen Niels Mønsted, byplanlægger Christina Natalie Kompf, og cand.ing. 

Agathe Olsen fra Teknik og Miljø holdt møde den 08.06.2020 og nåede frem til denne drøftelse og 

konklusion.  

 

Ud fra skønvurdering vil forøgelse af personale og udstyr være, hvis køkkenet og vaskeriet overgås 

i Qupanuk;  

Medarbejder Antal  Udstyr  Kr.  

I køkkenet  2  600.000 

 1  Lukket madvogn 30.000 

Chauffør  1   235.000 

 1 Bil, pickup  350.000  

  Ekstra kogeplader 60.000 

I vaskeriet  2  500.000 

 1  Tørretumbler (Miele 

20 kg) 

110.000 

 1  Ekstra vaskemaskine 

(Miele 20 kg) 

210.000  

 1   Strygerulle (PM1217 

valselængde 166cm) 

90.000 

I alt    2.185.000 

 

  

”For begge driftsområder køkken og vaskeri vil samdrift mellem 2 institutioner med godt 2km 

afstand medføre et øget behov for kørsel mellem de 2 institutioner. Derved skal evt besparelse på 

personale i køkken, holdes op mod ekstra udgifter til chauffør og bil. Der skal være kørsel alle 
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ugens dage med madvarer og til faste spisetider, så chauffør og køretøj kan ikke benyttes til andre 

arbejder i de perioder. Da Qupanuk p.t. kun har 1 pedelbil der også benyttes til kørsel af urene varer 

(bl.a. affald), vil det kræve anskaffelse af et nyt køretøj for transport af fødevarer. Handicapbus er 

helt disponeret til andre kørsler og ikke ledig til madtransport. 

Ved kun at have 1 køkken hhv 1 vaskeri der skal betjene 2 institutioner, bliver driften mere sårbar 

over for nedbrud. Ved et svigt i det fælles vaskeri eller fælles køkken vil begge institutioner blive 

ramt, og ved et svigt i køretøj eller vejrlig grundet kraftigt snefald, vil demensafdeling uden eget 

vaskeri/køkken blive ramt. 

Ved udbrud af smitsom sygdom vil der ved fælles funktioner og derved hyppig kørsel mellem 

institutionerne, nemmere ske smittespredning mellem institutionerne. Institutioner med egne 

vaskeri- og køkkenfunktioner er lettere at holde isolerede for smitte udefra. 

 

For vaskeriet i Qupanuk er der ikke ledig kapacitet inden for normal arbejdstid, idet der vaskes 

mandag-fredag samt enkelte gange i weekender. Skal en demensafdeling på Akia også betjenes, vil 

det kræve ansættelse af vaskeripersonale til at vaske om eftermiddag / aften og dermed til højere 

løn. 

Der vil ikke være arealmæssige besparelser i den nye demensafdeling ved at vaske stort linned 

andet sted, idet den plads industrivaskemaskinerne optager, i stedet vil skulle bruges til opsamling 

af linned til- og fra vask. Det er i forvejen rengøringspersonalet der står for vask af stort linned, og 

de vil i stedet skulle bruge tiden på at sortere i tøjkurve til og fra det eksterne vaskeri. Vaskeriet har 

tidligere været privatiseret med dårlige resultater, bl.a. fordi der skulle bruges uforholdsmæssigt 

meget tid med at sortere linned efter vask til de rette ejere. 

Det er billigst at indrette el-vand og afløbs-installationer for industrivaskemaskiner fra starten under 

byggeriet, frem for at skulle gøre det efter fliser er monteret, hvis man senere fortryder det fælles 

vaskeri.  

 

For køkken vil udkørsel af mad fra Qupanuk samt kørsel retur med beskidte madbeholdere og fade 

til opvask, give mange daglige kørsler også i weekender, hvor det skal ske på præcise tidspunkter, 

så levering til spisetider kan overholdes. Det giver udfordringer på dage med dårlige trafikforhold 

og kræver både pålidelig chauffører og funktionsdygtigt og rent køretøj. Et nedbrud i madudkørslen 

vil betyde at både personale og ansatte må udsætte spisetid til alternativ kørsel (f.eks. taxa) er 

fundet. 

Tidsforbrug ved kørsel vil gøre det vanskeligere at holde varme retter varme, og hvis de skal 

genopvarmes bliver kvaliteten ringere. Tilsvarende vil isdesserter om sommeren kunne risikere at tø 

op inden servering. 

Køkkenet i Qupanuk har kapacitet til ca 100 personer, så det vil kunne forsyne ca 30 personer på 

demensafdeling, men køkkenpersonalet holder fri fra kl 15, så der skal ansættes ekstra personale til 

at udlevere aftensmaden til demensafdelingen og tage imod madrester og brugt service derfra til 

vask. (dette udføres af plejepersonalet for Qupanuks beboere). 

Et eksternt køkken vil have vanskeligt ved hurtige ændringer og tilberedninger for beboere der ved 

sygdom får behov for diæt og særforplejning. 

Madrester vil vanskeligere kunne udnyttes grundet den længere transporttid før de kan komme på 

køl og derved reducerede holdbarhed, hvilket vil føre til øget madspild.  

Ved madlevering udefra vil noget areal kunne spares i ny demensafdeling, men som ved vaskeri vil 

det blive meget dyrere senere at indrette køkken end hvis det er med fra byggeriets opførsel.  

Der vil kunne spares køkkenpersonale i ny demensafdeling ved madleverance udefra, men det vil 

modsvares af øget behov for chauffører, personale til læsning/tømning af transportbil og ekstra 

køkkenpersonale til at servicere madleverancerne efter køkkenpersonalet har fri kl 15. 

Endeligt vil det ikke være bæredygtigt med et øget brændstofforbrug og køretøjsforbrug til transport 

af maden senere hente service og madrester retur samt det større madspild grundet transporten”. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen bemærkning  

 

Administrationens vurdering 

Konkluderende vurderes der ikke at blive nogen økonomisk besparelse ved at benytte fælles vaskeri 

og køkken grundet de større udgifter til chauffører, køretøj og personale til af- og pålæsning. 

Samtidig bliver institutionerne mere sårbare for smittespredning og nedbrud i transportkæden. 

Maden bliver af ringere kvalitet grundet transporttiden og madspildet større. Endelig har vaskeriet i 

Qupanuk ikke ledig kapacitet uden 2-holdsskift, ligesom det vil være nødvendigt med eftermiddags- 

og aftenansatte i køkkenet, hvis der skal leveres aftensmad til ny demensafdeling og modtages brugt 

service derfra til vask.  

 

I byggeprogram for ny demensafdeling til 20 beboere på Akia bevares behovet for med eget vaskeri 

og køkken derfor. Om det senere efter ibrugtagning vil være hensigtsmæssigt at flytte dele af 

madtilberedningen fra storkøkken og til de enkelte boenheder, vil til den tid kunne undersøges i 

samarbejde med medarbejdergrupperne.   

 

Indstilling  

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd; 

1. at tage konklusionen til efterretning og indstille anlægs-og driftsbudgettet til godkendelse 

overfor Økonomiudvalget   

 

Afgørelse  

Der skal opstilles nogle præciseringer vedr. budget og driftsomkostninger inden sagen sendes videre 

til Økonomiudvalget.  

 

Bilag   

1 Notatbeskrivelse fra Bygherregruppen dateret 08.06.2020 
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Generelle sager 

Punkt 04 Underretningspligt for medlemmer i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

 

Baggrund 

Til Udvalg for Velfærds møde den 12. maj 2020 spurgte udvalgsmedlem Erik Jensen ind til 

kommunalbestyrelsesmedlems pligt i forhold til skærpet underretninger.    

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn  

   § 16.  Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en 

skærpet pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med 

udøvelsen af sit professionelle virke bliver bekendt med, eller har grund til at antage, at et barn har 

behov for særlig støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på 

offentligt valg eller borgerligt ombud. 

  Stk. 2.  Underretningspligten efter stk. 1 gælder endvidere, når den ansatte bliver bekendt med 

eller har grund til at antage, at vordende forældre har behov for særlig støtte, jf. § 26. 

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning, sende en 

skriftlig kvittering til den underrettende ansatte, om at underretningen er modtaget. 

 

Faktiske forhold 

Ansat i kommunen eller offentlig tjeneste og vil underrette? 

Når man som medarbejder i Qeqqata Kommunia vil underrette, skal man altid bruge 

underretningsskemaet som er vedlagt som bilag. Skemaet guider en igennem de oplysninger, som er 

nyttige for en hurtig behandling af underretningen i Qeqqata Kommunia. 

Når der er en person, der arbejder i offentlig tjeneste eller er en samarbejdspartner omkring et barn 

eller en ung, og vedkommende vil underrette, skal man også bruge underretningsskemaet. Skemaet 

guider en igennem de oplysninger, som er nyttige for en hurtig behandling af underretningen i 

Qeqqata Kommunia 

 

Skærpet underretningspligt 

Som fagperson har man en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når man har 

mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for vold eller andre former for omsorgssvigt. 

Pligten gælder offentligt ansatte, læger og personer, der er ansat i institutioner, ved opholdssteder, 

familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udføres for det offentlige. 

Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i dagsinstitutioner har en skærpet pligt 

til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit 

professionelle virke bliver bekendt med eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig 

støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg, eller 

borgelig ombud, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 16. Disse grupper af 

offentligt ansatte og folkevalgte har altså en skærpet/udvidet pligt til at underrette 

kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til, at et barn lever under forhold, som bringer dets 

sundhed og udvikling i fare. 

 

Selv ved underretninger gennem socialvagten skal man bruge den vederlagte skema til at beskrives 

underretningen efterfølgende, der bliver underretningen vurderet i arbejdstiden. Man kan underrette 

direkte til socialvagten døgnet rundt. 

 



Udvalg for Velfærds ordinære møde 06/2020, den 24. juni 2020 - Referat 

 

 9 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil bæredygtigt, at kommunalbestyrelsesmedlem tager kontakt til socialvagten i tilfælde af, at 

der skal ske en handling i forhold til børn og unge, efter arbejdstidens ophør. Ved arbejdstid kan 

kommunalbestyrelsesmedlem ved tvivl spørgsmål kontakte Område for Velfærd til at vurdere 

sagens alvor og derfra ved behov underrette til Område for Velfærd.  

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

- Ingen bemærkninger da der ikke er ikke på nuværende tidspunkt noget økonomiske og 

administrative konsekvenser 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at hvis man som folkevalgt bruger underretnings proceduren og 

skemaet vil det skabe enorm tryghed for kommunalbestyrelsesmedlemmet der underretter, 

medarbejder i Område for Velfærd og borgeren idet modtagne underretninger skal sagsbehandles 

korrekt og undersøgelserne kan påbegyndes hurtigere.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd 

- at tage orienteringen til efterretning 

- at sagen derefter sendes videre til kommunalbestyrelsen som orientering 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning og sagen videresendes som orientering til Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Skema 4 - Nalunaaruteqarnermi underretnings 
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Punkt 05 Orientering om støttebrev fra Qeqqata Kommunia til Foreningen Grønlandske 

Børn samt årsrapport fra Foreningen Grønlandske Børn 

 

 

Journalnr. 63.02  

 

 

Baggrund 

Udvalg for Familie og Sociale Forhold godkendte d. 13. marts 2019 samarbejdsaftalen mellem 

Qeqqata Kommunia og Foreningen Grønlandske børn. 

 

Foreningen Grønlandske Børn har siden 2014 arbejdet med at udvikle, etablere og drive en 

børnebisidderordning for børn og unge i Grønland. Siden begyndelsen har børn og unge i Nuuk, 

Sisimiut og Maniitsoq haft bisiddere, og der er etableret og uddannet et korps af Najorti 

børnebisiddere til de tre førnævnte byer. Der er også afholdt en konference og kurser i samarbejde 

med bl.a. Kommuneqarfik Sermersooq omkring børneinddragelse og børnesamtaler. Der er indgået 

et samarbejde med Socialstyrelsen for at sikre en national indsats, så alle børn kan få en Najorti 

børnebisidder uanset, hvor de bor i Grønland. 

 

Ordningen har kørt i Sisimiut og Maniitsoq siden 2015. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 44: 

 

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde et barn at blive støttet af en børnebisidder i forbindelse med 

kommunalbestyrelsens behandling af en sag om iværksættelse af støtteforanstaltninger til barnet. 

Børnebisidderen skal bidrage til at sikre barnets rettigheder under sagens behandling, og at barnet 

bliver hørt. En børnebisidder skal have særlig faglig indsigt i børns forhold eller have gennemført et 

børnebisidderkursus. 

 

Faktiske forhold 

På baggrund af samarbejdet modtager Qeqqata Kommunia Foreningens årsrapporter hvert år. I år er 

der yderligere udarbejdet et støtteerklæringsbrev, så Qeqqata Kommunia støtter Foreningen 

Grønlandske Børn´s arbejde for, at ordningen kommer i Finansloven. 

 

På nuværende tidspunkt betaler kommunen årligt Foreningen Grønlandske Børn 75.000 kr. for at 

sikre børn i kommunen en uvildig bisidder samt afholder udgifter til rejser og ophold i forbindelse 

med kurser og oplæg for sagsbehandlere. 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Børnebisidderordningen er med til at sikre, at kommunens børn, som har en socialsag, får den støtte, de  

har brug for. Dette er med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor alle børn trives og modtager den 

hjælp, de har brug for.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis ordningen kommer på Finansloven, vil kommunens udgifter på 75.000 kr. årligt til Foreningen 

Grønlandske børn frafalde. 
 

Administrations vurdering 

Område for Velfærd vurderer, at det er gavnligt for kommunes børn at støtte Foreningen 

Grønlandske Børn i at få ordningen på Finansloven. 
 



Udvalg for Velfærds ordinære møde 06/2020, den 24. juni 2020 - Referat 

 

 11 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd 

 

- at tage orienteringen til efterretning 

- at videresende sagen til Kommunalbestyrelsen 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 
1. Støtteerklæringsbrev 

2. Årsrapport 2019 fra Foreningen Grønlandske Børn 
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Orienteringssager 

 

Punkt 06 Orientering om høringssvar vedrørende bekendtgørelse om støtte til personer med 

handicap 

 

Journalnr.  47.00 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsendte 1. maj 2020 ”Forslag til: 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med handicap” til høring 

hos Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

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

 

Faktiske forhold 

Høringssvaret er udarbejdet af repræsentanter fra Området for Velfærd og Stabsfunktionen. 

Bekendtgørelsen i høring indeholder ændringer til §§ 6, 7 og 8 vedrørende henholdsvis 

bestemmelser om vilkår og betingelser ved kommunens ansættelse af en person, der varetager den 

daglige omsorg for en person med handicap, der bor i eget hjem og er bevilget støtte til personlig 

hjælp og omsorg; bestemmelser om aflastningsophold for en person med handicap, herunder om 

indgåelse af aftaler og betaling for forsørgelse, samt om vederlag for aflastningsophold. 

Høringssvaret er fremsendt til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet den 13. 

maj 2020. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at ændringerne præciserer bekendtgørelsen og derved sikrer fælles forståelse. 

Dette vil medvirke til bedre servicering af borgerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke nogle administrative eller økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

Ifølge høringsbrevet vil eventuelle merudgifter for kommunen som følge af forslaget være omfattet 

af den reserve, som Selvstyret har afsat til udmøntning af Inatsisartutlovens bestemmelser i 

bekendtgørelsesform. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har udarbejdet følgende høringssvar: 

Qeqqata Kommunia bifalder overordnet set ændringerne i bekendtgørelsen, da de giver yderligere 

præciseringer sammenlignet med den tidligere bekendtgørelse. 

 

Ift. §1 stk. 7 mangler Qeqqata Kommunia fortsat at modtage standarderne på grønlandsk. Foreløbigt 

benyttes standarder på dansk, som kommunen har tilpasset. Hvornår kan Qeqqata Kommunia 

forvente at modtage de endelige standarder? 

 

Ift. §4: Vil der være økonomiske konsekvenser for kommunen ved bisidderkursus? 

Ift. §8 stk. 1: Qeqqata Kommunia kender til satserne for vederlag for forsørgelse og vederlag til 

plejefamilie, men vi ønsker at kende den satstilpasningsprocent, der benyttes. Derudover ønsker 

Qeqqata Kommunia en tydeligere vejledning til, hvordan der udmåles plejevederlag, hvor der tages 

højde for barnets handicap og særlige behov. 
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Høringssvaret er behandlet administrativt. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

- at tage orienteringen om høringssvaret til orientering 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Der skal udarbejdes en klage over det manglende respekt for det grønlandske 

ord fra Selvstyrets side. Klagen skal underskrives af udvalgsformanden.  

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om støtte til personer med handicap 

2. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med 

handicap 
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Punkt 07 Eventuelt 

 

Erik Jensen har nogle spørgsmål vedr. rejsen til Maniitsoq ifm. Budgetseminaret, borgermøder. 

Direktøren besvarede spørgsmålene og man finder det mest hensigtsmæssigt, at Udvalget for 

Velfærd rejser til Maniitsoq på et senere tidspunkt end ifm. Budgetseminaret.  


