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Mødet starter kl. 09:05

Deltagere:
Atassut

Siumut
Hans Frederik Olsen, Siulittaasoq, Sisimiut
Erik Jensen, Sisimiut
Jakob Olsen, Stedfortræder for Juliane Enoksen, Sisimiut
Inuit Ataqatigiit
Erneeraq Poulsen, Sisimiut

Fraværende med afbud:
Juliane Enoksen, Siulittaasup tullia Sisimiut
Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq
Emilie Olsen, sinniisoq Anna Karen Hoffmann-imut, Sisimiut
Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt.
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Økonomisager
Punkt 02 Etablering af nødovernatning i Qeqqata Kommunia
Journalnr.

06.02.01

Baggrund
Emnet om hjemløse problematikken i Qeqqata Kommunia blev drøftet på Udvalg for Velfærds
møde den 11.03.2020 og der blev der besluttet at åbne midlertidig herberg. I den forbindelse
anmodede Udvalget Område for Velfærds om at arbejde videre på at finde løsninger i forhold til at
etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud.
Løsningen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30.04.2020.
Regelgrundlag
Kommunalfuldmagt. Midlertidig nødovernatning kan etableres med hjemmel i
Kommunalfuldmagtsreglerne. Er der tale om et årligt tilbagevendende tilbud om overnatning eller
som nødherberg, fx i vintermånederne, skal tilbuddet oprettes har vi i Grønland ikke lovhjemmel til
at oprette permanent herberg. Kommunalfuldmagtsreglerne giver Qeqqata Kommunia mulighed for
at etablere et tilbud til egne borgere, vil det være muligt at bede om cpr.nr. til dokumentation af
tilhørsforhold. Der kan ikke med hjemmel i hverken lov eller kommunalfuldmagt opkræves
brugerbetaling for tilbuddet.
Faktiske forhold
Område for Velfærd har i samarbejde med Teknik og Miljø og INI a/s undersøgt mulighederne for
at etablere et midlertidigt Kommunalt drevet nødovernatningstilbud. Efter anmodning fra Udvalget,
har Område for Velfærds arbejdet videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent
overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud.
1. Målgruppe
Målgruppen for den midlertidige nødovernatning er borgere, som er kendetegnet ved at have
komplekse problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske lidelser og usundt livsførelse.
2. Placering
Erfaringerne fra nødherberg i Nuuk er, at et nødovernatningstilbud placeret uden for Nuuks
centrum er bedre for målgruppen. Der er 38 pladser i nødherberget i Nuuk, det konkrete
behov for overnatningsmulighed kendes ikke med sikkerhed, men op til 10 pladser vurderes
at være hensigtsmæssigt i forhold til vores kommunens størrelse. Skønnet er foretaget ud fra
en vurdering af placeringen og nuværende muligheder fra INI a/s samt skøn fra de
afdelinger i Område for velfærd der arbejder med de udsatte borgerne. Muligheder for
etablering af midlertidig nødovernatning i 3 måneder, er der kommet 2 muligheder fra INI
a/s, for at etablere et tilbud om midlertidig nødovernatning både i Maniitsoq og Sisimiut.
Der vil i begge byer været plads til 10 overnatninger pr. nat. Der vil være mulighed for at
kønsdele værelserne.
Borgerne kan komme i tidsrummet 13.00 til 14.00 får at blive visiteret nødherberget i kommunens
velfærdsområde. Borgeren kan komme til nødherberget til overnatning fra kl. 21.00 og de skal
forlade nødherberget kl 08.00 næste morgen.
Personalet til nødherberget møder kl. 20.00 til 09.30.
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I forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø skal der være to på arbejde og de skal helst være socialfagligt
uddannede, da det er en målgruppe med komplekse problemstillinger.
Der skal være mulighed for vikardækningen ved sygdom. Personalet skal sikre, at borgerne har
forladt nødherberg kl. 8.00. så klargørelse til næste nat igangsættes.
Bæredygtige konsekvenser
Medarbejderne i nødovernatningstilbuddet skal ansættes med kort varsel og i første omgang kort
tidsbegrænset periode.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Udgifter i forbindelse med etablering af nødherbergs i Sisimiut & Maniitsoq
1. Lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift
på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning)
2. Husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el
omkostninger fra Nukissiorfiit.
3. Indkøb af senge, soveposer mm.
Maniitsoq tabel 1
pr. måned
Månedsløn
Time
Personaleomkostninger
Sygedagpenge
Kontorudgifter
Varekøb
El
Øvrige driftsmidler (
Husleje, varme og vand)
Udgifter i alt

52
43
2
1
1
2
2
12

engangsydelse Personale
udgifter
2
2

3.måneder

27

156
129
6
3
3
6
6
36

115

77

345

pr. måned

engangsydelse Personale
udgifter
2
2

3.måneder

50

Sisimiut tabel 1

Månedsløn
Time
Personaleomkostninger
Sygedagpenge
Kontorudgifter
Varekøb
El
Øvrige driftsmidler (
Husleje, varme og vand)
Udgifter i alt

52
43
2
1
1
2
2
10 til 20
113 til
123

21 til 40.500

156
129
6
3
3
6
6
30 til 60

71 til 91.500

339 til 369

50
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Administrationens vurdering
Der er været udfordring med placering i Sisimiut, da INI a/s trak deres oprindelig tilbud tilbage. Der
er dog fundet løsning på dette, så åbning kan ske 1. oktober 2020
Formålet med et nødherberg i Qeqqata Kommunes er, at tilbyde et tilbud til målgruppen bestående
af hjemløse der ikke har haft overblik/mod/mulighed til at bosætte sig på et normal vis. Der skal i
nødherberget tænkes ind, at omsorgen for den enkelte hjemløse gerne skal henvise til andre
muligheder end det at være hjemløs. Nødherberget vil indgå i et samlet socialt og terapeutisk tilbud
i Qeqqata Kommunia, hvor denne målgruppes mulighed for rehabilitering styrkes og hvor der via
det øgede fokus, kan etableres netværk på tværs af forvaltninger og andre offentlige myndigheder.
Indstilling
Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende at:
1. At tillægsbevilling på 49.500kr godkendes
2. At hvis tillægsbevilling godkendes sendes sagen videre til godkendelse hos ØS og
KOMBES
Afgørelse
Godkendt og sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Bilag
1. Tilbud fra INI a/s
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Generelle sager
Punkt 03 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Randers Kommune, Københavns
Kommune og Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
Journalnr

02.01

Baggrund
Naalakkersuisut har de seneste år intensiveret indsatsene der har til formål at forbedre forholdene
for børn og unge i landet, blandt andet i samarbejde med de danske myndigheder.
På baggrund af intensivering af indsatserne har Qeqqata Kommunia i samarbejde med Selvstyret
indgået samarbejdsaftaler der angår social-og børneområdet med hhv. Randers Kommune og
Københavns Kommune. Samarbejdsaftalen med Randers Kommune er gældende i perioden fra 1.
september – medio december 2020 og samarbejdsaftalen med Københavns Kommune er gældende i
perioden fra 1. september 2020 – 1. september 2021. Samarbejdsaftalernes formål er til dels at
styrke Qeqqata Kommunias ressourcer ved udsendelse af medarbejdere fra Randers Kommune &
Københavns Kommune til Qeqqata Kommunia i tidsbegrænsede perioder og til dels at styrke
Qeqqata Kommunias kvalificering af egne medarbejders faglighed gennem erfaringsudveksling og
sidemandsoplæring.
Medarbejdere fra Randers Kommune & Københavns Kommune, der vil bestå af hhv.
socialrådgivere og familiebehandlere, skal inden afrejse til Grønland gennemgå opstartsmøder.
Opstartsmøderne skal bl.a. klæde vedkommende på til mødet med grønlandsk kultur, lovgivning og
kommunens opgaver.
Socialrådgiverne skal hjælpe med udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, handleplaner samt
sidemandsoplæring. Familiebehandlere skal hjælpe med at gennemføre samtaler og behandling
af/med børn og familier, udover at bistå med sidemandsoplæring i Qeqqata Kommunia.
Qeqqata Kommunia skal i denne sammenhæng være forberedt på at modtage medarbejdere ved at
lave opgørelse over antallet af ubehandlede sager, underretninger der ikke er reageret på, antallet af
sager som mangler socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og sager der skal håndteres.
Qeqqata Kommunia skal ligeledes afrapportere til Departementet om udviklingen i antallet af sager,
kvartalsvist, i et år efter socialrådgivernes afrejse. Efter afrapportering i et år følger en kvartalsvis
afrapportering i to år.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.
Faktiske forhold
Den seneste undersøgelse af antallet af sager pr. sagsbehandlere i Sisimiut og Maniitsoq, foretaget i
2. kvartal af 2019, viser at der var et alarmerende højt behov for flere sagsbehandlere på børne- og
ungeområdet i Sisimiut.
Sagstallet var 98,7 per sagsbehandler, mens det for Maniitsoqs vedkommende var 28,2 per
sagsbehandler. Dette indikerer, at der var behov for dobbelt så mange sagsbehandlere, hvis man skal
følge de vejledende sagstal på 25-35 sager per sagsbehandler.
Sags presset var bl.a. årsag til et lavt niveau af effektivitet og faldende kvalitet i sagsbehandlingen.
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Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af undersøgelsen at normeringen af sagsbehandlere
fastsættes i forhold til indbyggertallet i byerne. Antal socialrådgivere og familiebehandlere i børneungeområdet i hhv. Sisimiut og Maniitsoq på nuværende tidspunkt, kan ses i nedestående tabel:

Socialrådgivere/sagsbehandler
Familiebehandlere

Sisimiut
9
2 (Vakant pt.)

Maniitsoq
8
1 (Vakant pt.)

Bæredygtige konsekvenser
Indsatserne for børn og unge i Qeqqata Kommunia vil blive styrket som følge af løft i niveauet af
effektivitet og kvalitet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Qeqqata Kommunia skal stille personaleboliger til rådighed for medarbejdere fra hhv. Randers
Kommune & Københavns Kommune og afholde udgifter forbundet hermed.
Qeqqata Kommunia skal ligeledes tegne forsikring for medarbejderne fra Randers Kommune &
Københavns Kommune under deres ophold i Grønland, i forbindelse med udførelsen af opgaverne
beskrevet i samarbejdsaftalen.
Qeqqata Kommunia skal endvidere betale for returbillet til Danmark ved akut opstået sygdom/død
hos medarbejdere fra Randers Kommune & Københavns Kommune eller medarbejdernes nærmeste
familie.
Administrations vurdering
Flere sagsbehandlere er ensbetydende med hurtigere sagsbehandlingstid og mindre sags pres for
lokale medarbejdere, hvilke vil gavne medarbejderne samt børn og unge som sagerne omhandler.
Sidemandsoplæringen og erfaringsudvekslingen vil desuden gavne kvaliteten af sagsbehandlingen
og give de lokale medarbejdere flere redskaber til at løfte deres opgaver.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd
- at tager orientering om samarbejdsaftalen til efterretning
- at sagen sendes til økonomi udvalget og kommunalbestyrelsen til orientering
Afgørelse
Taget til efterretning og sagen videresendes som orienteringspunkt hos Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Randers Kommune og Departementet for Sociale
Anliggender, Familie og Justitsområdet
2. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, Københavns Kommune og Departementet for
Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
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Orienteringssager
Punkt 04 Ældretalsmandens rejserapport for rejse til 4 kommuner og byer.
Journalnr.

13.00

Baggrund
Som bekendt har Inatsisartut sidste år besluttet, at der skal være en ældretalsmand i Grønland. På
den baggrund har man pr. 01. maj 2020 ansat en ældretalsmand. Den nye ældretalsmand er Helene
Heilmann.
Efterfølgende har ældretalsmanden rejst rundt til 4 kommuner og besøgt byerne for at præsentere
sig selv og have samtaler samt studietur. På den baggrund er der fremsendt en
opsummeringsrapport den 1. juli 2020 som blev modtaget primo august.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 37 af 28 november 2015 om alderspension
Faktiske forhold
Siden ældretalsmanden blev ansat har hun i løbet af juni besøgt 4 kommuner og byerne Sisimiut,
Nuuk, Aasiaat og Qaqortoq, hvor hun besøgte og have dialog med Kommunernes
ældresagsbehandlere, Ældreforeninger, hjemmehjælpere, og alderdomshjemme. Endvidere har hun i
Sisimiut haft samtale med Tilioq og Ældreorganisationen.
Ældretalsmanden har lavet en opsummeringsrapport med forskellige punkter; Ældreforeninger,
Ældreorganisationen, Alderdomshjem, Demente, Hjemmehjælp, Tilioq, Kommunernes direktioner,
Ældrerådet, henvendelser fra ældre, og til sidst har hun vedlagt omkring ældretalsmanden. Hun har
endvidere medtaget "Vurdering/ideer/forslag i alle sine punkter i udarbejdelsen af rapporten, hvor
man kan se, hvilke ideer der omhandler punkterne.
Det skal endvidere orienteres at hun har besøgt Sisimiut medio juni. Under besøget i Sisimiut har
hun givet forskellige oplysninger om sit arbejde overfor Qeqqata Kommunias afdelinger
Ældreafdelingen, Hjemmehjælperne, Alderdomshjemmet, Ældrerådet i Qeqqata Kommunia, hvor
medlemmerne fra Maniitsoq deltog via videokonference.
Under disse møder har hun også gjort opmærksom på, at hun ikke skal arbejde med personsager,
men skal arbejde generelt for de ældres vilkår i Grønland.
Administrationens vurdering
Området for Velfærd i Sisimiut vurderer, at den nye ældretalsmand i Grønland vil medvirke til god
sagsbehandling samt være en støtte og vejlede hvis der er nogle tiltag der skal rettes. og at man vil
sikkert høre ældretalsmandens meninger omkring kommunernes sagsbehandlinger i fremtiden. Og i
hendes første rapport kan man allerede se, at hun har fremkommet med forskellige påpegninger.
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Indstilling
Området for Velfærd i Sisimiut indstiller overfor Udvalg for Velfærd;
1. At rejserapporten fra Ældretalsmandens rejse i Kommuner og byer tages til efterretning.
2. At der med henblik på at finde konkrete muligheder ud fra rapportens vurderinger-ideerforslag, skal de enkelte afdelinger gennemlæse rapporten.
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Ældretalsmandens rapport fra forskellige møder af 31. juli 2020.
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Punkt 05 Eventuelt
Direktøren orienterer at stillingsopslaget som souschefstillingen i området i Sisimiut vil blive opslaget
for tredje gang.
Der har ikke været ansøger til socialrådgiverstillingen i Kangerlussuaq, hvorfor der skal være et
genopslag på denne.
Formanden oplyser at han sammen med Borgmester samt embedsfolk har været på
virksomhedsbesøg i alderdomsplejen, hvor oveskriften har været byggeriet for et dementplejehjem.

10

