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Mødet starter kl. 09:04

Deltagere:
Atassut
Siumut
Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut
Erik Jensen, Sisimiut
Inuit Ataqatigiit
Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Fraværende med afbud:
Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut

Fraværende uden afbud:
Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq
Axel Lund Olsen, stedfortræder for Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt.
Juliane Enoksen vil sige noget vedr. Pisoq under punktet ”Evt.”
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Generelle sager
Punkt 02 Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik
Journalnr.

47.00

Baggrund
På baggrund af ønske fra Område for Familie om at opdatere Qeqqata Kommunias handicappolitik
samt et krav i den nye handicaplov, som trådte i kraft 1. januar 2020, om at kommunerne skal
opdatere deres handicappolitik mindst hvert 4. år, nedsatte Område for Familie i efteråret 2019 en
arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia.
Politikken skal danne fælles ramme og opsætte visioner for arbejdet med handicapområdet i hele
kommunen.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
Faktiske forhold
Forslag til Handicappolitikken (bilag 1) er foreløbigt opbygget med 4 overordnede temaer med
visioner og foreløbige målsætninger.
Forslag til 4 temaer:
1. Tilgængelighed
2. Oplysning
3. Uddannelse og Arbejde
4. Det Gode Liv
For at omsætte visioner til praksis er der for hvert tema udarbejdet konkrete målsætninger, som skal
evalueres ved afslutning af handicappolitikkens gyldighedsperiode i 2023.
Arbejdet med nærværende politik er inspireret af handicapkonvention og FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling og er dermed i tråd med kommunens bæredygtighedsvision.
Projektets faser
12. februar
2020
UV
Forslag til
politikken
drøftes,
godkendes og
videresendes
til KB

27. februar
2020
KB
Forslag til
politikken
drøftes og
godkendes

Høringsperiode

15. april 2020

30. april 2020

UV
Forslag til
politikken
drøftes,
godkendes og
videresendes
til KB

KB
Forslag til
politikken
drøftes og
godkendes
endeligt

Alle indkomne bemærkninger og ændringsforslag bearbejdes/ indarbejdes løbende.
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Handicappolitikken sendes i høring hos følgende parter:
- Blindeforeningen ISI
- Inooqat (Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland)
- KNIPK Landsdækkende Handicapforening
- Neriuffiit Kattufiat (Kræftens Bekæmpelse i Grønland)
- Sugisaq (Foreningen for sindslidende og deres pårørende)
- KTK (Døveforeningen i Grønland)
- Angajoqqaaqatigiit (Forældreforening til børn med ADHD og/eller autisme)
- Landsforeningen Autisme
- Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (Grønlandske Handicaporganisationer)
- Ældreforeninger
- Hjemmehjælpen
- Uddannelsesområdet
- Borgere via kommunens hjemmeside, Facebook og lokalaviser
- Sundhedsvæsenet
- MISI
- Tilioq
- Pissassarfik
- Majoriaq
- Plejehjemmene Qupanuk og Neriusaaq
- Gr. 3 Særlige Behov under Det Gode Liv – Hele Livet
- Bygdebestyrelser
- Gigtforeningen
Bæredygtige konsekvenser
For fortsat at sikre et velfungerende og bæredygtigt handicapområde, er det centralt, at
medarbejdere og borgere har en fælles politik og fælles visioner på området. Politikken er i
overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og Qeqqata Kommunias
bæredygtighedsvision.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske og administrative konsekvenser.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Handicappolitikken er med til at samle handicapområdet og
tilføre fælles retning. De gode samarbejdskræfter skal i spil internt i kommunen for at skabe
sammenhængende og effektfulde indsatser. Derfor sendes handicappolitikken i høring hos relevante
afdelinger og institutioner. Det er afgørende, at kommunen prioriterer at arbejde koordineret og
tværfagligt for at sikre, at arbejdet på handicapområdet lykkes på en god måde.
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Indstilling
Område for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd
-

At drøfte og godkende forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik
At godkende, at politikken sendes i høring
At sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik
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Punkt 03 Bisidderordning for personer med handicap
Journalnr.

47.00

Baggrund
I henhold til den ny lov om støtte til personer med handicap trådt i kraft pr. 1. januar 2020 skal
Qeqqata Kommunia oprette bisidderordning.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap § 24 stk. 1 nr.1,2, og 3,
samt stk.2
1) under kommunalbestyrelsens behandling af en sag om støtte efter denne Inatsisartutlov,
2) til udarbejdelse og indgivelse af klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen
vedrørende støtte efter denne Inatsisartutlov, og
3) under Det Sociale Ankenævns behandling af en klagesag angående afgørelse om støtte
efter denne Inatsisartutlov.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udpegning, honorering, indhentelse af
straffeattest og børneattest, samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav, der skal stilles til en
bisidder.
Faktiske forhold
I forbindelse med den ny Lov om støtte til personer med handicap, der er trådt i kraft pr. 1. januar
2020, har Qeqqata Kommunia pligt til at oprette en bisidderordning, som betyder at Kommunen
skal finde personer der kan være bisiddere for handicappede borger. Derfor vil Området for familie
arbejde for at finde interesserede som kan være en del af bisidderordning.
Qeqqata Kommunia skal udpege mindst 2 bisiddere til at bistå personer med handicap, for
kommunalbestyrelsens 4 årige valgperiode, med mulighed for genudpegning.
Området for Familie har pligt til at sikre, at personer med handicap inddrages i egne sager, hvor
borgeren få bisiddertilbud i den anledning.
Reglerne om udpegning af bisiddere skal blandt andet sikre bisidderne en vis uafhængighed i
forhold til kommunen i lighed med ordningen til udpegning af børnebisiddere i Inatsisartutlov om
støtte til børn.
Qeqqata Kommunia skal oprette bisidderordning med henblik på, at en person med handicap skal
tilbydes støtte fra en bisidder.
1. Under kommunens behandling af en sag om støtte
2. Til udarbejdelse og indgivelse af klage over afgørelser truffet af kommunen vedrørende
støtte
3. under Det Sociale Ankenævns behandling af en klagesag angående afgørelse om støtte
efter denne Inatsisartutlov
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Kvalifikations- og kompetencekrav.
En bisidder, der skal bistå personer med handicap, skal være en person, som har indgående
kendskab til samt faglig erfaring inden for Social- og handicapområdet og har gennemført et
bisidderkursus udbudt af socialstyrelsen. Der kan ses bort fra krav om bisidderkursus, hvis personen
er uddannet jurist, socialrådgiver eller specialpædagog og har erfaring inden for handicapområdet.
Bisidderen skal vejlede personen med handicap i rettigheder på handicapområdet.
Bisidderen skal bistå personen under samtale med myndighederne. Bisidderen skal sikre personens
rettigheder i sagsbehandlingens alle faser.
Bisidderen skal rådgive personen om muligheder for at klage.
Ligeledes kan det oplyses Socialstyrelsen i samarbejde med Området for Familie skal afholde
kursus for flere fagfolk i Sisimiut i dagene 17-20. februar 2020 i Taseralik
Økonomiske og administrative konsekvenser
I henhold til cirkulær nr.291 .er taksterne således:
Bisidderhonorar er for første time udgør kr. 563,00, herefter kr. 394,00 pr. time fra 1. januar 2020
Bisidderhonorar er for første time udgør kr. 572,00, herefter kr. 400,00 pr. time fra 1. april 2020
Administrationens vurdering
Området for familie vurdere at det er vigtigt at borgeren med handicap inddrages i sine egne sager
med støtte fra en bisidder, som vil være med til at sikre at borgeren med handicap få forståelse i
forhold til sin egne situation samt få hjælp til sine rettigheder
Idet ordningen er lovkrav, er det hensigtsmæssigt at Qeqqata Kommunia opretter bisidderordning
og anskaffe personer der kan bistå opgaven.
Indstilling
Området for Familie indstiller over for Udvalget for Velfærd
1. at sikre, at personer med handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder.
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Lov om støtte til personer med handicap
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Punkt 04 Høring i forhold til forslag vedr. ansættelse af socialrådgiver i Kangerlussuaq.
Journalnr.

73.15

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Anna Karen Hoffmann har ved mail den 19. august 2019 fremsendt
forslag om ansættelse af socialrådgiver i Kangerlussuaq, og forslaget blev drøftet under
Kommunalbestyrelsens ordinær møde den 30. september 2019 og sendt til høring til
Velfærdsudvalget
Regelgrundlag

Faktiske forhold
Anna Karen Hoffmann beskriver i sit forslag, at det er passende og nødvendigt at der skal være en
normering som socialrådgiver eller lignende stilling under kommunen i Kangerlussuaq. Der er jo
mange virksomheder i Kangerlussuaq, hvor der er i det seneste år tilflyttet enkelte personer og
familier i bygden.
Og at det er mærkbart i forskellige instanser såsom skolen, ungdomsklubben og lignende, at flere og
flere familier har brug for hjælp og at behovet hjælp stiger.
I løbet af året har to unge begået selvmord, og 3 selvmordsforsøg, hvorved Anna Karen Hoffmann
mener er meget bekymrende.
Derfor mener Anna Karen Hoffmann at der må ansættes en forebyggelseskonsulent ud over en
socialrådgiver, og at det skal være en fuldtid, da det der er medårsag til at Kangerlussuaq er
anderledes og da der ikke er så mange fritidsaktiviteter, borgerne arbejder meget og mange har ikke
kræfter til at arbejde frivilligt. Der er ikke mange foreninger som andre bygder, der kan afholde
forskellige aktiviteter. Derfor mener Anne Karen Hoffmann at der er stort behov for en
forebyggelseskonsulent.
Anna Karen Hoffmann skrev også at man ikke kan vente længere, og så frem man venter længere,
kan det blive værre, hvilket hun er bekymret for.
Derfor vurderede administrationen i Staben at man ved stillinger som socialrådgiver skal se på
mulighederne ved naturlig tilgang, det vil sige, når nuværende sagsbehandler opsiger sin stilling i
fremtiden, at man søger socialrådgiver til stillingen, og at man fortsætter samarbejdet med Området
for familie for at forbedre forholdet i bygden.
Fra Området for Familie kan det oplyses, at flere familier med forskellige socialproblemer og
udfordringer flytter til Kangerlussuaq og heriblandt familie med gæld til boligselskabet INI a/s, som
har mistet deres boliger. Ved at søge og få et job i Kangerlussuaq medføre jo, at man få tildelt en
personalebolig, som kun egnede til en eller to personer. I Disse tilfælde møder Området for Familie
familier med flere børn, som er indkvarteret på et lille værelse, som ikke er egnet til familier.
Ligeledes kan det oplyses, at der er indkommet 6 underretninger i 2017, 8 underretninger i 2018 og
19 underretninger i 2019 i Kangerlussuaq.
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Området for Familie laver oplysningskampagne både i institutionerne samt ved borgermøde i
Kangerlussuaq, når personalet tager på tjenesterejse, hvorfor ansatte i Kangerlussuaq er mere
bevidst om deres skærpet underretningspligt, og det vises i tallene, at der er stigning.
Ud over børnesager, behandler sagsbehandleren alle sager indenfor Området for familie, såsom
pensionssager, handicapsager, offentlighjælpssager, Børn-og familiesager, tværfaglig
samarbejdsgruppen, forebyggelsesudvalget, forebyggelsesindsatser, netværksmøder, samtaler med
borger, henvisninger, mv, derfor er der mange administrative opgaver, som hun udføre i samarbejde
med sagsbehandlere i Sisimiut.
Ifølge lov om støtte til børn og unge, har fraflytningskommunerne pligt til at underrette
tilflytningskommunen, men det er sjældent at Området for Familie modtager
kommunalunderretninger, hvorfor man først opdager problemer efterfølgende via skolen,
daginstitutionen og ungdomsklubben.
Endvidere kan det oplyses at der ikke er socialvagtsordning i Kangerlussuaq, idet sagsbehandleren
ikke kan står for alene med hele området også uden for sit arbejde.
Fra Området for Familie er vi bekendt med at sagsbehandleren i Kangerlussuaq har udfordringer og
problemer alene, for det kræver masser administrative opgaver samt undersøgelser og hvis disse
familie skal have hjælp i henhold til lov om støtte til børn og unge, kræver det at der er en
fagligkompetent ansættelse.
Området for familie holder telefonmøde med alle 3 bygder hver mandag og drøfte om socialsager,
hvorledes fagligsparring samt råd og vejledning ydes til sagsbehandleren. Tjenesterejser til
bygderne arrangeres i samarbejde med bygderne, hvor socialrådgivere tager til Kangerlussuaq også
ved behov både fra Området for familie og Familiecenter og yde hjælp og støtte.
Tværfaglig samarbejdsgruppen, som også fungere som forebyggelsesudvalg i Kangerlussuaq har
ytret sig under deres møder, at der er stort behov for forebyggelsesindsats samt koordinering, og at
flere socialproblemer stiger, derfor har bygden brug for en uddannet der kan tage sig af disse
udfordringer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Området for Familie
Bæredygtige konsekvenser
Det vil være bæredygtigt at ansætte en uddannet socialrådgiver i en større bygd, idet udfordringer
indenfor socialområdet bliver større og behovet for hjælp stiger. Borgerne i Kangerlussuaq skal
kunne føle at de kan få den rette hjælp de har brug for.
Administrationens vurdering
Området for familie vurderede at forslaget er støtteværdigt og vil anbefale over for
Velfærdsudvalget at støtter forslaget, således forslaget kan komme videre til budgetseminar i 2020.
tallene viser ved flere underretninger som betyder at opgaverne på området stiger og at borgerne har
brug for hjælp.
I forhold til opgavemængden kan socialrådgiveren være koordinator samt rådgiver for alle Qeqqata
Kommunia´s bygder, således bygderne kan harmoniseres og få ensartethed i sagsgangene, samt få
samme råd og vejledning
Ligeledes vurdere Området for Familie at der er brug for en uddannet socialrådgiver i
Kangerlussuaq for jo mere tilflyttere med socialproblemer, der er, bliver udfordringerne større, som
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kommunen burde kunne håndtere. Ved at ansætte yderligere socialrådgiver, vil det betyde at
borgernes behov for hjælp vil kunne imødekommes, og børnenes forhold i hjemmet kan afklares
hurtigere, samt etablere hjælpeforanstaltninger.
Samarbejdspartnerne i Kangerlussuaq såsom Politiet, Sundhedsvæsenet, skolen, daginstitutionen
samt ungdomsklubben, ønsker at koordinering af forebyggelsesindsatserne styrkes samt
tværfaglighed i bygden optimeres, og med 1 sagsbehandler er det svært at opnå så mange opgaver,
derfor kan Området for Familie kun anbefale at Velfærdsudvalget støtter forslaget.
Indstilling
Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at støtte forslaget om at der søges om opnormering på socialrådgiverstilling i Kangerlussuaq
Afgørelse
Godkendt og sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 05/2019, den 30. september 2019
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Punkt 05 Forældreansvar i folkeskolen

Journalnr.

42.00

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen har i brev pr. 11. september 2019 sendt forslag til
dagsorden med følgende overskrift: "Vedrørende forældre til folkeskoleelever".
Her foreslår hun, at Kommunalbestyrelsen og sidenhen udvalg for uddannelses drøfter, hvordan man
finder løsninger på forældrenes manglende engagement i børnenes skolegang samt i
skolearrangementer.
Baggrunden for forslaget er, at Sofie Dorthe R. Olsen mener, at selvom kommunen har igangsat
forskellige gode tiltag for at forbedre folkeskoleelevernes skolegang som f.eks. opmuntringspriser til
elever med gode resultater, mindst fravær samt med den bedste fremgangsmåde, så er der en gruppe
elever, som vi som kommune ikke når.
Hun mener, at der bør være større fokus på den gruppe af børn, som ikke klarer sig lige så godt i
folkeskolen, og hvor forældrene ikke tager et medansvar i forhold til børnenes skolegang. Hun
mener, det er meget vigtig at arbejde med disse forældregrupper, som ikke møder op til
forældremøderne, og som ikke kommer til skolearrangementer. For når forældrene forsømmer deres
børn, har børnene svært ved at passe deres skolegang optimalt. Derfor mener Sofie Dorthe R. Olsen,
at hvis vi vil have børn, der passer deres skolegang, er det vigtigt at få forældrene til at støtte op om deres
børns skolegang. Desværre er der stadig for mange forældre, som ikke følger med i deres børns
skolegang, og som heller ikke støtter dem samt forsømmer dem.
På baggrund af disse ting ønsker Sofie Dorthe R. Olsen, at Kommunalbestyrelsen og
uddannelsesudvalget drøfter løsninger på forældrenes manglende engagement i børnenes skolegang
samt opbakning til arrangementer på skolen. Hun mener i den sammenhæng, at det er vigtigt ikke
kun at fokusere på Majoriaq som den eneste løsning og anbefaler, at sagen først drøftes i
kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen har ved sit møde 05/2019, d. 30. september 2019 behandlet
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsens forslag: ”Vedrørende forældre til
folkeskoleelever”. Kommunalbestyrelsen besluttede til mødet, at sagen videresendes til Udvalg for
Uddannelse og Udvalg for Velfærd.
Udvalg for Uddannelse har ved sit møde 09/2019, d. 4. november 2019 behandlet sagen. Udvalget har
ved sit møde besluttet, at skolekonsulenter samler et handlingskatalog og efterfølgende får indarbejdet
skole-hjem-politikker og handleplaner på de enkelte skoler.
Regelgrundlag
Inatsisaitutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
Qeqqata Kommunias planstrategi 2018-2022
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Faktiske forhold
Ansvaret for børnenes skolegang er ifølge lnatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen en
opgave, der deles mellem skolen og hjemmet. Inddragelse af forældrene har stor betydning for elevens
læring og udvikling. Skole og forældre skal samarbejde om at understøtte og motivere eleven.
Folkeskoleloven giver ingen konkrete bud på, hvordan samarbejdet kan forløbe. Dog er der i henhold til
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen opstillet i bestemmelsen en handlepligt for
forældrene f.eks. i tilfælde af elevens udeblivelse fra undervisningen. Bestemmelsen er i det hele
begrundet i hensynet til at opfange eventuelle problemer, ligesom bestemmelsen skal ses som en
styrkelse af skole-hjem-samarbejdet. Skolebestyrelsen skal i henhold til loven fastsætte retningslinjer for
skolens øvrige virksomhed, herunder for skolens og hjemmets samråd om det enkelte barns skole- og
uddannelsesforløb og det øvrige samarbejde mellem skole og hjem. Det er derfor vigtig at ledelsen,
lærerne, pædagogerne og forældrene sammen giver samarbejdet indhold.
I Qeqqata Kommunia har man som mål at styrke skole-hjemsamarbejdet, og man arbejder på forskellige
måder med at inddrage forældrene mere aktivt. Siden 2016 har der været familieklasser på de 3 byskoler
i Sisimiut og Maniitsoq. Her samarbejder forældrene aktivt med deres børn i forhold til at løse
nogle problemer, der ikke direkte er relateret til det faglige, men som påvirker børnenes skolegang
negativt.
Som en del af kommunens indsats på det sociale område har man oprettet 7 delprojekter under
titlen" Det gode liv hele livet", som startede på baggrund af en rejserapport fra
Børnetalsmanden . Et af disse delprojekter har forældreansvar som overskrift. Denne gruppe
arbejder med at styrke forældreansvaret generelt og særligt i forhold til daginstitutioner og
skoler. Dette gennem oplæg og kurser for forældre, samt oplysningskampagner og viden om
opdragelse og forældreansvar. Desuden arbejder gruppen med at øge forældreinddragelsen
gennem forbedring af information til forældre samt ved at forbedre fremmødet til møder i
daginstitutioner og skoler.
På de 3 byskoler i Sisimiut og Maniitsoq er der ansat en skolekonsulent, der har fokus på,
hvordan skole-hjemsamarbejdet kan styrkes på den enkelte skole.
I Kangaamiut har man i flere år haft glæde af dialogspillet "Qanoq isumaqarpisi /Hvad mener
I?" som er spil, der kan bruges til forældremøder og forældrearrangementer. Dialogspillet giver
mulighed for, at forældrene kan diskutere forskellige emner, som vedrører forældre, børn og
skole.
Bæredygtige konsekvenser
Når forældre støtter deres børns skolegang, er der større chance for, at børnene klarer sig bedre
i folkeskolen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der fokuseres på, hvordan man deler gode erfaringer fra
de forskellige skoler i forhold til at inddrage og ansvarliggøre forældrene. Desuden bør
fremtidige løsninger bygge videre på eller kordineres sammen med eksisterende tiltag i
kommunen. Når der igangsættes nye tiltag bør det ske i tæt samarbejde med de aktører, der til
daglig arbejder med at styrke forældresamarbejdet for at undgå, at man overlapper hinanden,
og for at sikre, at nye tiltag bearbejdes gennem bredt samarbejde.
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Indstilling
Der indstilles til, at Udvalg for Velfærd drøfter hvilke løsninger, der kan være på forældrenes
manglende engagement i børnenes skolegang samt i skolearrangementer.
Afgørelse
Der skal afholdes et borgermøde med ovennævnte overskrift. Udvalg for Velfærd skal forbindelse med
deres rejse og ordinære møde i marts i Maniitsoq afholde det borgermøde. Administrationen skal
kontakte skolen Atuarfik Hans Lynge i Nuuk, for at indhente oplysninger ifm. Deres arbejde med at
afholde forældremøder. Udvalg for Uddannelse skal kontaktes idet der skal planlægges og samarbejdes
om borgermødet.
Bilag
1. Brev fra Sofie Dorthe R. Olsen af d. 11. september 2019
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Orienteringssager
Punkt 06 Orientering vedrørende Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af
Inatsisartutlov om førtidspension
Journalnr.

43.03

Bagrund
Der er sket lovændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, hvor
lovændringen af den 28. november 2019 træder i kraft den 1. januar 2020
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, ændret af Inatsisartutlov nr. 19 af 28.
november 2016, Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 og Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november
2018, senere blev Inatsisartutlov om førtidspension ændret af Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november
2019.
Faktiske forhold
I henhold til Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 kap. 11, § 37 stoppes udbetalingen ved
udgangen af fraflytningsmåneden ved fraflytning fra Grønland.
Ændringen i den gældende lovgivning angår primært opretholdelse af førtidspension i 12 måneder
ved flytning fra Grønland til Danmark og Færøerne.
Såfremt en førtidspensionist får tilkendt førtidspension i tilflytningskommunen inden for de første
12 måneder, bortfalder førtidspensionen, der er tilkendt fra en grønlandsk kommune.
Endvidere tilkendes tilflyttende førtidspensionister fra Danmark og tilflyttende førtidspensionister
fra Færøerne automatisk højeste førtidspension i den grønlandske tilflytningskommune.
Ifølge § 7 a. stk 2 skal fraflytningskommunen afholde omkostningerne for oversættelse af relevante
sagsakter til dansk
Ressourcevurdering
Dermed har tilflyttende førtidspensionister til Danmark og Færøerne bedre mulighed til deres
ansøgning om førtidspension tilkendes fra deres tilflytningskommune samt i forbindelse med
overgangen.
Økonomiske konsekvenser
Der vil være økonomiske konsekvenser for Området for Familie, idet udbetaling af førtidspension
opretholdes i de første 12 måneder frem til fraflyttede tilkendes førtidspension af den tilflyttende
kommune.
Ligeledes skal fraflytningskommunen afholde omkostninger for oversættelse af relevante sagsakter
til dansk
På nuværende tidspunkt kan Området for familie ikke umiddelbart oplyse hvor meget Qeqqata
Kommunia kommer til at afholde.
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Administrationens vurdering
Området for familie kan umiddelbart ikke vurdere på nuværende tidspunkt hvor meget Kommunen
kommer til at brug ved følge den ny lovændring, da det ikke kan forudsiges hvormange tilflyttere
til Danmark og omvendt vil være. Men dette vil påvirke Området for familiens budget fremadrettet,
for det betyder at Kommunerne kommer til at betale yderligere end før.
Indstilling
Området for Familie indstiller over for Udvalget for Velfærd
1. At tage ændring af Inatsisartutlov om førtidspension af Inatsisartutlov nr. 28 af
28. november 2019 til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
1. Inatsisartutlov nr. 28, af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.
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Punkt 07 Orientering vedr. samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik
Videnscenter om afhængighed 2019-2022
Journalnr.

44.19

Baggrund
Der var ønske om at udarbejde en samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik
Qeqqata, idet der prioriteres et tæt samarbejde mellem de 2 instanser. En samarbejdsaftale forpligter
begge parter, så den vil være et vigtigt, dagligt arbejdsredskab for begge instanser.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed.
Faktiske forhold
Samarbejdsaftalen er indgået mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik Videnscenter om
afhængighed. Allorfik Videnscenter om afhængighed har i aftalen forpligtet sig på nogle opgaver på
vegne af Allorfik Qeqqata.
Samarbejdsaftalens formål er:
- Klar arbejdsdeling, der understøtter strukturen
- Opstille succeskriterier for målopfyldelse
- Effekten af aftalen skal dokumenteres
- Muligheder for telemedicin og velfærdsteknologi skal udnyttes
- Styrke kommunikationen og det tværfaglige samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og
Allorfik Videnscenter om afhængighed
- Ansvaret skal klart fordeles mellem parterne
Indsatsområderne i samarbejdsaftalen er:
- Lokal forankring
- Fokus på børn, unge og familier
- Forebyggelse af afhængighed
- Uddannelse til personale
Det er væsentligt, at aftalen løbende evalueres og indsatser dokumenteres. I bilagene er der derfor
opstillet målsætninger og succeskriterier. Der følges op på samarbejdsaftalens indhold ved
halvårlige møder mellem Allorfik Qeqqata, Allorfik Videnscenter og Qeqqata Kommunia.
Bæredygtige konsekvenser
Samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik Videnscenter om afhængighed er med
til at sikre, at borgere får den bedste behandling inden for misbrugsområdet. Aftalen bidrager til, at
samarbejdet styrkes og arbejdet koordineres bedre. Dette er med til at skabe et bæredygtigt
samfund, hvor borgere har mulighed for at modtage den hjælp, de har brug for.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved de økonomiske forhold i forbindelse med misbrugsområdet.
Administrativt forbedres samarbejdet mellem parterne, hvilket giver bedre indsats og tilfredshed
hos borgerne.
Administrations vurdering
Området for Familie vurderer, at det er gavnligt for Qeqqata Kommunia at have indgået denne
aftale med Allorfik Videnscenter om afhængighed, da et bedre samarbejde vil betyde en bedre
misbrugsindsats i kommunen.
Indstilling
Område for Familie indstiller til Udvalg for Velfærd
- at tage samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik Videnscenter om
afhængighed til efterretning
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik Videnscenter om
afhængighed for perioden 2019-2023 med bilag
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Punkt 08 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet i Qeqqata
2019-2023
Journalnr.

48.00

Baggrund
Der er blevet udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet, idet
der prioriteres et tæt samarbejde mellem de 2 instanser. Der har tidligere været en procedure, som
ikke var en egentlig samarbejdsaftale.
En samarbejdsaftale forpligter begge parter, så den vil være et vigtigt, dagligt arbejdsredskab for
begge instanser.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
Faktiske forhold
Samarbejdsaftalens formål er:
- Klar arbejdsdeling, der understøtter strukturen
- Udvikle sundhedsområdet i en positiv retning
- Styrke kommunikationen og det tværfaglige samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og
Sundhedsvæsenet
- Optimere udnyttelsen af ressourcer i kommunen
- Lave en samlet indsats for forebyggelse og sundhed
- Mulighederne i velfærdsteknologi udnyttes
De ni indsatsområder i samarbejdsaftalen er:
- Bygninger og servicefaciliteter
- Social- og sundhedsfagligt personale
- Rehabilitering – genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Borgere med afhængighed
- Terminal pleje, lægeerklæring, ledsagerrejser og døgnhjemmehjælp
- Generel forebyggelse, Tidlig Indsats og beredskabsplaner
- Qeqqani MISI
- Selvmord og selvmordsforebyggelse
- Psykiatri
Der følges op på samarbejdsaftalens indhold ved halvårlige møder mellem ledere fra de to parter.
Fra Qeqqata Kommunia vil Direktøren for Velfærd deltage.
Bæredygtige konsekvenser
Samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet er med til at sikre, at borgere
får den bedste behandling inden for sundhedsområdet. Aftalen bidrager til, at samarbejdet styrkes,
og arbejdet koordineres bedre. Dette er med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor borgere har
mulighed for at modtage den hjælp, de har brug for. I samarbejdsaftalen lægges der også vægt på
forebyggelse og vedligeholdelse. Det er bæredygtigt at have klare aftaler for samarbejdet inden for
disse områder, da forebyggelse og vedligeholdelse i høj grad bidrager til et bæredygtigt
sundhedsområde.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved de økonomiske forhold i forbindelse med sundhedsområdet.
Administrativt forbedres samarbejdet mellem parterne, hvilket giver bedre indsats og tilfredshed
hos borgerne.
Administrations vurdering
Området for Familie vurderer, at det er gavnligt for Qeqqata Kommunia at have indgået denne
aftale med Sundhedsvæsenet, da et bedre samarbejde vil betyde en bedre sundhedsindsats på tværs
af en lang række områder i kommunen.
Indstilling
Område for Familie indstilles til Udvalg for Velfærd
- at tage samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet til efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Skrivelse fra Selvstyret til kommunerne om udlevering af hjælpemidler
2. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Sundhedsvæsenet og for
perioden 2019-2023 med bilag
3. Procedure vedr. færdigbehandlede plejepatienter
4. Skema til færdigmelding af plejepatienter
5. Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug, vold mod børn
6. Retningslinjer for tværfagligt samarbejde
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Punkt 09

Orientering om Socialrådgivere på skolerne i Sisimiut og Maniitsoq.

Journalnr.

42.00

Baggrund
Området for familie vil orientere Udvalget for Velfærd om situationen på Socialrådgiver på
skolerne både i Sisimiut og Maniitsoq
Regelgrundlag

Faktiske forhold
Sisimiut:
Området for Familie, Sisimiut har afsat en normering, således 1 socialrådgiver kan varetage
samtaler med skoleeleverne og deres forældre. Der er lavet stillingsbeskrivelse for pågældende,
samt etableret et møde med skoleinspektørerne i forhold til Socialrådgiverens opgaver på skolerne.
Socialrådgiveren har fortsat et konto på Området for Familie og har daglig kontakt med sin
nærmeste leder og kollegaer.
Socialrådgiveren på skolerne, som varetage samtaler, møder med implicerede, har ønsket om at
blive omrokeret til administrationen, hvilket ledelsen på Området for familie har imødekommet,
idet socialrådgiveren på skolerne ytre sig at mængden af opgaverne på skolerne er for meget og at
pågældende ikke kan løfte opgaven alene, hvilket giver en overbebyrdelse, derfor ønskede
socialrådgiveren at vende tilbage til administrationen, således pågældende ikke sidder alene.
Socialrådgiveren der er ansat i Sisimiut, er blevet omrokeret til Anbragte team efter hendes eget
ønske, og derfor var stillingen ubemandet siden september 2019.
Før det har Området for familie fået henvendelse fra Nalunnguarfiup Atuarfia som er utilfreds med
indsatsen, hvor daværende skoleinspektør skrev, at de næsten ser til Socialrådgiveren og oplyser at
mange skoleelever står på venteliste til samtaler.
I flere perioder har Socialrådgiveren hjulpet til for at understøtte området for familie på grund af
personalemangel, samt pressede situationer. Socialrådgiveren deltager også til bygdetur, og da hun
er medlem af kommunalbestyrelse har hun også rejseaktiviteter fra sit udvalg, samt er hun
kredsdommer hvorfor hun sjældne gange må arbejde der også.
I dag har afdelingslederen for børn og unge ønsket om at blive omrokeret, derfor tager hun over og
skal til at starte på skolerne pr. 1. marts 2020, og i samme anledning slog Området for Familie en
stillingsopslag til afdelingsleder for børn og unge hvor ansøgningsfristen udløber i løbet af februar
2020.
Maniitsoq:
Der er ikke ansat en særskilt socialrådgiver i Kilaaseeqqap Atuarfia i Maniitsoq, primo 2019
kommer en sagsbehandler fra team 2 under Området for Familie til skolen om fredagen, hvor
pågældende er i skolen i den halve dag. Børn som har behov for samtale bliver hentet i deres
klasser, et barn bliver opmuntret til samtale fra sin klasselærer eller en lærer. Man er åben for, at
børnene selv kan rette henvendelse. Nogle gange møder børnene ikke op til samtale.
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Den sagsbehandler fra Området for Familie der kommer til Atuarfik Kilaaseeraq er ikke uddannet
socialrådgiver, og har ingen uddannelse som psykoterapeut. Dog udnytter sagsbehandleren sin
kompetence til at udføre samtaler.
Samtaler med børnene fra skolen i Maniitsoq har ikke været succes i 2019, da
myndighedssagsbehandleren fra Området for Familie udfører samtalerne, mens sagsbehandleren
arbejder almindeligt, og på den måde er arbejdet dobbelt, når der laves en underberetning for børn
man har talt med, da det er mærkbart, at dette er utrygt for både sagsbehandleren og klienterne. Da
det er vigtigt, at man skal lytte til barnet i længere tid, såfremt barnet skal fortælle noget for en
person, som barnet har tillid til, og selvom man har underretningspligt, kan børnene begynde at
være stille, når man siger Området for Familie (socialforvaltningen), efter at barnet ellers har fået
tillid under samtalen, her kan det være tydeligt, når forældrene har været indblandet i
socialforvaltningen under deres barndom, så kan dette smitte til børnene.
Derfor er det for lidt med 4 timer for en sagsbehandler der kommer til skolen, og på grund af den
korte tid, beskytter man ikke børnene, samt er man utilfreds med, at der kommer personale fra
myndigheden.
Det er mere attraktivt, at det skal være mere koordineret, hvor der skal være en sagsbehandler for
hele dagen i skolen, som udfører samtaler med børnene.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser herom.
Ressourcevurdering:
Der er begrænset ressourcer og meget få elever få gavn af socialrådgiverens ekspertise, hvorledes
flere elever som også har brug for samtaler måtte vente da socialrådgiveren er nødt til at prioritere.
Der er flere børn der har brug for terapeutisk behandling på grund af traumer de har på sig. For
Socialrådgiveren kan ikke behandle men kan aflaste eller få snakket om følelser uden at gå dybere
ind i kernen.
Idet Qeqqata Kommunia inger har psykologer eller psykoterapeuter, er det begrænset hvor meget de
børn og unge kan få bearbejdet deres sorger og traumer.
Handlingsplan/formål:
Området for Familie arbejder på at implementere familierådslagning siden sidste år, som er en god
metode at anvende, især for børnefamilie, idet fokusset ligger hos barnets problem hvor
netværksfamilie skal drøfte og udarbejde handleplan for.
Området for Familie har rettet henvendelse til Socialstyrelsen for at høre om de ikke kan afholde
kursus for initiativtagere, således metoden kan spredes til daginstitutionerne og skolerne.
Ligeledes opfordres skolerne at anvende samarbejdsmøder fremfor at lave underretningerne
løbende, for skolerne kan allerede ved første møde indkalde Området for Familie til et
samarbejdsmøde hvor skoleeleven og forældrene deltog i.
Bæredygtige konsekvenser
Det vil være bæredygtig at lave opnormering på socialrådgiverstilling således begge skoler har
deres egen.
Administrationens vurdering
Området for Familie vurder stadig, at 1 socialrådgiver, som skiftes til at arbejde på skolerne, ikke
kan redde hele situationen, og da behovet for dybere samtaler er stort, er der stadig flere der er på
venteliste. Det tager tid med at forbedre forholdende, hvorfor større ændring på skolerne vil først
være mærkbart efter længere tid. Det er heller ikke godt for skolerne, at socialrådgiveren kan blive
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væk en hel uge og komme tilbage igen, og starte ”forfra-agtet”. Socialrådgiveren har udfordringer
og har derfor brug for en kollega, som hun kan få støtte til og faglig sparring.
Indstilling
Det indstilles til Udvalg for Velfærd at
- Tage orienteringen til efterretning.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
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Punkt 10 Orientering om Ældrerådets møde i Qeqqata Kommunia.

Journalnr.

01.05

Baggrund
Ældrerådet i Qeqqata Kommunia holdt møde den 6. december 2019 i Sisimiut
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunia Ældrerådets vedtægt fra 07. januar 2009, med ændringer på senere tidspunkter.
Faktiske forhold
Qeqqata Kommunia´s Ældreråd holdt møde via videokonference, hvor en fra Kangaamiut deltog
telefonisk.
Under mødet drøftede de blandt andet 4 punkter som 4 medlemmer fremkom med, og Ældrerådets
Vedtægt, samt høringen vedr. ændring af pensionsudbetalingsdato.
Ressourcevurdering
Ældrerådet i Qeqqata Kommunia ønsker, at der ved høring omkring ældre indleveres emner til
fagfolkene samt tilbagemelding.
Administrationens vurdering
Mødet mellem Området for Familie og Ældrerådet i Sisimiut pågik positivt med drøftelser. Det er
tydeligt, at især Ældrerådets vedtægter, og høringen vedr. ændring af pensionsudbetalingsdato blev
drøftet grundigt.
Indstilling
Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd:
- At tage Ældrerådets mødereferat af den 6. december 2019 til efterretning.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Referat af Ældrerådets møde den 6. Dec 2019
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Punkt 11 Eventuelt
Juliane Enoksen vil have at det skal undersøges og dernæst opstarte et forældreråd for borgerne med
handicap som bor i handicapboliger samt beskyttede hjem. Dette skal forelægges til udvalgets næste
møde.
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