Udvalg for Velfærds ordinære møde 09/2020, den 13. oktober 2020 - Referat

Oversigt – Åbent møde:
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.
Økonomisager
Punkt 02 Økonomirapportering 3. Kvartal 2020 for området Velfærd
Punkt 03 Ansøgning om hjælpemidler for hjælpemiddels depot af område for ældre og
handicappede i Maniitsoq.
Generelle sager
Punkt 04 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Styrelsen for Forebyggelse og
Sociale Forhold
Punkt 05 Eventuelt.
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Mødet starter kl. 09:40

Deltagere:

Atassut
Anna Karen Hoffmann, deltager telefonisk fra Danmark
Siumut
Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut
Erik Jensen, deltager telefeonisk fra Nuuk. Han forlod mødet kl. 11:08 under punkt 09 i den
lukkede møde.
Jakob Olsen, Sisimiut, stedfortræder for Juliane Enoksen
Inuit Ataqatigiit

Fraværende med afbud:
Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut
Erneeraq Poulsen, Sisimiut
Axel Lund Olsen, stedfortræder for Erneeraq Poulsen

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt.
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Økonomisager
Punkt 02 Økonomirapportering 3. Kvartal 2020 for området Velfærd
Journalnr.

06.01.00

Baggrund
I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra økonomi afdelingen.
Hermed fremlægges 3 kvartalsrapport ultimo okt. 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 09.10.2020 fra
økonomi sekretariat.
Den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at bruge under det
fællesoffentlige regnskabssystem er stadigvæk under implementering som oplæring for alle
medarbejder.. Balancerapporten for 3. kvartal 2020 fra Økonomisk sekretariat 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 i eksterne institutioner, økonomisk sekretariat er dog i gang med oplærings fasen.
Forvaltningen vurdere dog at der stadigvæk skal holdes stram økonomi styring i forvaltningen og i
institutioner. Der kan være tillægsbevilling ønske fra plejehjemområde og pisoq i næste
udvalgsmøde. Administrationen er i gang med at kikke på alle ansættelse i plejehjem og pisoq,
Administrationens vurdering
Sagsbehandlerne og institutionsleder har adgang til at trække balancer, men mangler den fornødne
uddannelse indenfor Excel og ERP løsningen for rigtigt at kunne anvende denne facilitet. Direktion
vil sammen med økonomisk sekretariat vil dog i 2020 indfører ny økonomisk rapportering til
udvalgene og kommunalbestyrelsen som vil blive implementeret i starten af 2021. Område for
Velfærd har bedt Økonomisk sekretariat om at vurdere den økonomiske situation på området, deres
vurdering er:
Konklusionen er, at Velfærdsområdet med medio oktober måned 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 på passende niveau. Øvrige
bemærkninger kan læses i bilaget fra ØS.
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Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd at:
at økonomirapporten for 3 kvartal 2020 tages til efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. 2kvartal_ØS_bemærkninger_06082020
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Punkt 03 Ansøgning om hjælpemidler for hjælpemiddels depot af område for ældre og
handicappede i Maniitsoq.
Journalnr.

47.13

Baggrund
Ifølge den nye handicaplov som blev gældende den 1. januar 2020, kan mennesker fra 0 år til de
dør, grundet deres handicap, modtage hjælpeforanstaltninger i form af hjælpemidler. Dette betyder
at der er behov for flere hjælpemidler.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
§ 2. En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. Støtte efter denne Inatsisartutlov skal
medvirke til at sikre disse rettigheder. Det er på baggrund af Inatsisartutlov at man sikrer disse
rettigheder.
Stk. 2 Støtte efter denne Inatsisartutlov skal gives med respekt for den enkeltes naturlige værdighed,
personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29, af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap
§ 9 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med
handicap, såfremt hjælpemidlet:
1) i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap,
2) i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller
3) er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv.
Stk. 2. Støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel kan kun ydes til udgifter, der væsentligt overstiger
prisen for, hvad personer uden handicap sædvanligvis anskaffer til personlig brug og husholdning.'
Stk. 3. Hjælpemidler kan tildeles som lån til brug.
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap rådgivning om valg af
hjælpemidler samt instruktion i brugen heraf.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning i varetagelsen af rådgivning efter stk. 1 hos
Pissassarfik - Det Landsdækkende Handicapcenter.
§ 11. Kommunalbestyrelsen skal dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af et
hjælpemiddel, der er ydet støtte til efter § 9, såfremt reparationen eller vedligeholdelsen er
nødvendig for, at hjælpemidlet kan fungere.
Stk. 2. Ved behandling af sager vedrørende stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om det
økonomisk er mere hensigtsmæssigt at udskifte hjælpemidlet.
Faktiske forhold
Den nuværende metode har kørt således, at for at ansøge om nødvendige hjælpemidler, skal man
først søge om godkendelse baseret på beløbet af en hjælpemiddel, dette har ført til to til tre
måneders længere ventetid for personer der ansøger om en hjælpemiddel.
I forbindelse med ansættelse af en ergoterapeut i Maniitsoq den 01.08.20, vurderes borgernes behov
for hjælpemidler og udarbejdet tilbudsordning i samarbejde med NDO Supply.
Som det første skal hjælpemidler anskaffes uden at have påpeget en retmæssige ejer, og som til
daglig anbefales mest af borgere med behov for hjælpemidler og sundhedscenteret, på den måde
bliver der tilgængelige hjælpemidler.
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Konto.
Konti
5520401000501045500122081100010570

Art

Kontonavn

Budget

Forbrug

Rest

Forbrug i
%

Hjælpemidler tilgængeligt for
alle

Administrationens vurdering
Område for Velfærd i Maniitsoq vurdere,
At ansøgningen om en hjælpemiddels depot er støtteværdigt, da det dermed vil sikre borgere med
akut behov for hjælpemidler, samt gøre det lettere for sagsbehandlere og klienter at man ikke
længere behøver at vente i længere tid.
Indstilling
Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til godkendelse Udvalget for Velfærd
1. Anskaffelse af hjælpemidler inkluderet fragt 114.088,00 kr.
2. Anvendelse af konto 552040100-0501045500-122081100-010570
Afgørelse
Godkendt. Udvalget påpeger igen, at administrationen som minimun skal indhente to forksllige
tilbud inden man foretager et køb.
Bilag
1. NDO supply, tilbud 56526
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Generelle sager
Punkt 04 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Styrelsen for Forebyggelse og
Sociale Forhold
Journalnr

42.00

Baggrund
En grønlandsk-dansk tværgående arbejdsgruppe blev nedsat i forbindelse med intensiveringen af
samarbejdet mellem Naalakkersuisut og de danske Myndigheder i juli sidste år. Arbejdsgruppen
havde til opgave at udarbejde anbefalinger og løsninger, der skal styrke indsatsen for de udsatte
børn og unge, bekæmpe seksuelle krænkelser og forebygge omsorgssvigt generelt.
Én af anbefalingerne fra arbejdsgruppen var at der skulle etableres væresteder for udsatte børn der
er i risiko for at blive udsat for misrøgt, seksuelle krænkelser og omsorgssvigt om aftenen, natten og
i weekenderne.
Formålet er at sikre trygge væresteder for alle børn under 18 år om aftenen og natten, og særligt i
weekenderne efter lønudbetalingerne, hvor børnene får mulighed for at få et måltid, overnatning,
voksne at tale med og få omsorg fra.
Værestedet skal være en tilflugtssted for børn der ikke har noget sted at være om aftenen og natten,
men må ikke blive en ”fritidsklub” ligesom stedet aldrig må være en legitimering af forældre der
fralægger sig deres forældreansvar.
Værestedets medarbejdere er forpligtet til at hjælpe børn der henvender sig, ligesom alle børn skal
kunne komme på værestedet, uden forudgående visitation.
Qeqqata Kommunia har besluttet at værestedet etableres i Fritidshjemmet Naasoq da kommunen
ifølge samarbejdsaftalen selv skal beslutte hvor værestedet skal etableres.
Betingelsen er at værestedet tilbyder soveforanstaltninger herunder madrasser, dyner og puder, så
børn kan overnatte.
Værestedet skal være åbent om aftenen og natten i weekenden ved lønningsdag, fra kl. 20 til kl. 10,
men åbningstidspunkterne kan udvides såfremt kommunen vurderer yderligere behov og hvis
kommunen yder økonomisk tilskud.
Under åbningstiden bemandes værestedet af minimum to faste medarbejdere, som har vågentid i
værestedets åbningstid. Medarbejderne har skærpet underretningspligt hvilket betyder at de skal
forme en underretning til kommunen på alle børn, der henvender sig på værestedet iht.
lovgivningen.
Området for Uddannelse og Økonomi i Qeqqata Kommunia står for ansættelse af medarbejdere
med børnefaglig baggrund og med en ren børneattest.
Kommunen har desuden mulighed for at benytte sig af frivillig arbejdskraft udover faste
medarbejdere, men kan ikke basere bemandingen på frivillige, hvilken betyder at de frivillige aldrig
må afløse eller træde i stedet for de faste medarbejdere.
For at få faglig støtte og vejledningen kan medarbejderne og de frivillige henvende sig til enten
socialvagten uden for normal åbningstid, eller til Styrelsens Centrale Rådgivningsenhed og/eller
socialforvaltningen inden for de normale åbningstider.
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Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.
Faktiske forhold
Den seneste befolkningsundersøgelse viser at mere end en tredjedel(37pct.) af de yngste årgange
født i 1995, er vokset op med alkoholproblemer i hjemmet, mens 20 procent af samme årgang har
været udsat for overgreb. Befolkningsundersøgelserne har vist at der er et sammenfald mellem
belastende forhold i barndommen og forekomsten af selvmordstanker senere i livet.
Selvmordstanker var især forekommende hos personer der har haft alkoholproblemer i
barndomshjem, som også var præget af overgreb.
Selvom befolkningsundersøgelserne viser en nedgang i antallet af personer, der har oplevet
problemer relateret til alkohol i barndomshjemmet, så er tidlig indsats og tværsektorielle indsatser
for at sikre børn en tryg og god opvækst, afgørende for udviklingen fremover.
Bæredygtige konsekvenser
Med de nye væresteder har børnene et trygt sted at sove, har en ansvarlig voksen at tale med eller få
omsorg fra og mulighed for at spise et måltid, på et tidspunkt hvor de ellers ville være meget
udsatte. Belastende hændelser i hjemmet herunder vold og seksuelle overgreb, der kan sætte sine
spor langt ind i voksenlivet, kan på den måde forebygges. Børnene kan ved henvendelse på
værestederne få sat gang i at få hjælp, først og fremmest af medarbejderne på værestederne som
laver en underretning til socialforvaltningen, som derefter vil følge op på det enkelte barn. Dette
kan være begyndelsen for at bryde de negative spiral, der opstår når omsorgssvigtede børn selv
bliver misbrugere af rusmidler og svigter deres egne børn.
Økonomiske og administrative konsekvenser
I perioden fra 2021 – 2023 er der afsat 480.000kr per kommune årligt, der skal prioriteres til
aflønning af minimum to medarbejdere i værestedets åbningstid, og til eventuelt planlægning og
forberedelse.
Administrations vurdering
Det er administrationens vurdering at værestederne vil være til gavn for de børn, der mangler et
trygt sted at være under lønningsdagene. Værestederne vil skabe trygge rammer for børnene der
ellers vil være udsat for forskellige belastende hændelser, og giver børnene mulighed for at tale med
voksne om baggrunden for deres tilflugt til værestedet.

Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd
- at tager orientering om samarbejdsaftalen til sig
Afgørelse
Taget til efterretning og sagen videresendes som orienteringspunkt til Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
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Punkt 05 Eventuelt
Anna Karen Hoffmann stiller et spørgsmål vedr. socialrådgiverstillingen i Kangerlussuaq samt om
udvalgets ellers planlagte møde i Maniitsoq, som blev udsat pgs. Covid19. Direktøren informerer at
den nyansatte socialrådgiver ankommer til Kangerlussuaq om 2 dage og udvalget besluttede at drøfte
den planlagte rejse til Maniitsoq på et senere tidspunkt.
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