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Oversigt – Åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Økonomisager 

Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. 

Sisimiut. 

 

Punkt 03 Månedsrapport for ultimo februar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold, 

Maniitsoq. 

 

Generelle sager 

Punkt 04 Godkendelse af Revisionsberetning nr. 27 fra BDO vedrørende afsluttende 

revision for regnskabsåret 2017. Qeqqata Kommunia. 

 

Punkt 05 Qeqqata Kommunias Planstrategi 2018-2022. 

Punkt 06 Kursus i økonomistyring 

 

Orienteringssager 

Punkt 07 Orientering om tilbud om vedligeholdelsestræning i Sisimiut.  

 

Punkt 08 Orientering om socialrådgiver på skolerne i Qeqqata Kommunia.  

 

Punkt 09 Orientering om møde på det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik       

marts 2018. Sisimiut. 

 

Punkt 10 Orientering om Familiebehandling for 10 personer, Kangerlussuaq. 

 

Punkt 11 Orientering om ansøgning om udgifter til rejse til Maniitsoq med henblik på 

deltagelse i Neriusaaq Winter Games 2018. Sisimiut. 

 

Punkt 12 Eventuelt. 
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Mødet starter kl. 11:29 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen, Sisimiut, deltager telefonisk, forlod mødet kl. 13:30 under pkt. 07 i den åbne møde 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut. Forlod mødet kl. 13:50 under pkt. 08 i den åbne møde og 

kom igen kl. 15:54 under pkt. 21 i den lukkede møde.   

 

Parti Naleraq 

Malene Ingemann, Sisimiut 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

Afgørelse 

Godkendt.  
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Økonomisager 

Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. 

Sisimiut 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed 

fremlægges månedsrapport ultimo februar 2018 for Område for Familie, Sisimiut. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.  

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 16,6 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 17,6 % svarende til forbrug 

på kr. 20.186,00 ud fra bevilling på kr. 114.609 mio.  

Det vil sige at der i februar 2018 udvises et merforbrug på 1,0 % svarende til kr.1.146 mio ud fra 

periodisk bevilling. 

 

Tabel 1 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 166 0 0 166 13 153 7,9%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 13.924 0 0 13.924 1.340 12.584 9,6%

43 Social førtidspension 9.984 0 0 9.984 3.516 6.468 35,2%

44 Underholdsbidrag 0 0 0 0 0 0 0,0%

45 Offentlig hjælp 11.828 0 0 11.828 1.159 10.669 9,8%

46 Andre sociale udgifter 570 0 0 570 406 164 71,2%

47 Ældreforsorg 33.777 0 0 33.777 9.405 24.372 27,8%

48 Handicapområdet 44.194 0 0 44.194 4.347 39.847 9,8%

49 Andre sociale udgifter 166 0 0 166 0 166 0,0%

114.609 0 0 114.609 20.186 94.423 17,6%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner 

Tabel 2 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 166 0 0 166 13 153 7,9%

166 0 0 166 13 153 7,9%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Der er bevilget fripladser for 38 børn, og der er ikke betalt for februar endnu. 

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Tabel 3 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 13.924 0 0 13.924 1.340 12.584 9,6%

13.924 0 0 13.924 1.340 12.584 9,6%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 udviser mindre forbrug på 4,0 % svarende til kr.557.000 ud af periodisk bevilling.    
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Dette skyldes, at der kun er anbragt 1 barn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 1 barn i private 

døgninstitutioner. 

 

Tabel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension 

Tabel 5 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43 Førtidspension efter 1/7-2016 9.984 0 0 9.984 3.516 6.468 35,2%

I alt 9.984 0 0 9.984 3.516 6.468 35,2%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser merforbrug på 18,6 % svarende til kr. 1.857 mio ud fra periodisk bevilling.  

Forbrug skyldes, at marts måneds udbetalinger på i alt kr. 1.710.153 inklusiv bygderne er med i 

februar måneds forbrugsrapport.   

Refusion på i alt kr. 839.884,00 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. 
 

Tabel 6  
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

December 192 4 2 1 199 

Januar 2018 192 5 2 1 199 

Februar 192 5 2 0 199 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 7 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) 0 0 0 0 0 0 0,0%

0 0 0 0 0 0 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
 

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44. 

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 

Tabel 8 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 11.828 0 0 11.828 1.159 10.669 9,8%

11.828 0 0 11.828 1.159 10.669 9,8%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

 2017 2018 

Alm. plejefamilie 33 33 

Professionelle plejefamilie   

Selvstyreejet 

døgninstitutioner 

1 1 

Private døgninstitutioner 1 1 

Timi Asimi.  2 

Børn og unge under forlænget 

forsorg  

  

Børn med støttepersoner  3 3 

Anbragte udenfor hjemmet i 

alt  

35 35 
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Konto 45 udviser mindre forbrug på 6.8 % svarende til kr. 804.304,00 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der også i starten af 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der 

var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud.  
 

Tabel 9 
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Dec Jan Febr Dec Jan Febr Dec Jan Febr Dec Jan Febr 

Antal offentlig 

hjælps 

modtagere 

268 252 234 18 37 17 30 23 15 11 10 6 

Antal med 

karantæne 

0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matchgr 3 13 13 13 0 0 0 2 1 2 0 1 1 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 24.01 – 20.02.18. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 332. Og 13 arbejdsledige er registreret til 

Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis 

personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie. 

I februar 2018 er der i alt 245 ledige der blev registreret, heraf 111 kvinder og 134 mænd.  

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Tabel 10 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46 Andre sociale ydelser 570 0 0 570 406 164 71,2%

570 0 0 570 406 164 71,2%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 54,6 % svarende til kr. 311.220 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 333.905,33 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Tabel 11 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 33.777 0 0 33.777 9.405 24.372 27,8%

33.777 0 0 33.777 9.405 24.372 27,8%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 udviser merforbrug på 11,2 % svarende til kr.3.783 mio ud fra periodisk bevilling.  

Det høje forbrug skyldes, at marts måneds udbetalinger på i alt kr.3.765.415,00 inklusiv bygderne 

er med i februar måneds forbrugsrapport.   

Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.441.048,93 ikke er tilgået kommunen ved månedens 

udgang. 
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Tabel 12  
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

December 423 5 3 6 437 

Januar 2018 427 4 4 6 437 

Februar 423 4 4 6 437 

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

66 2 0 0 68 

Ældre med 

støtteperson 

3 0 0 0 3 

Støttepersoner 6 0 0 0 6 

 

Hjemmehjælp 

Tabel 13  
 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Dec Jan Febr Dec Jan Febr Dec Jan Febr Dec Jan Febr 

Borgere med 

hjemmehjælp 

116 119 112 3 3 3 2 2 2 0 0 0 

Hjemmehj inkl 

ledere 

13 13 13 1 2 2 0 1 1 0 0 0 

 

Plejehjemmet ”Qupanuk” 

Tabel 14  

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 7 

Med støttebehov  13 

Beboere med handicap  2 

Demente 22 

Aflastning  1 

  

Personale  

Faglærte  20 

Ufaglærte  49 

Ufaglærte støttepersoner 9 

Revalidender  0 

Køkkenelever  2 

  

Antal på venteliste, revideret 1. 

marts 2018  

23 

 

Konto 48 - Handicapområdet 

Tabel 15 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 44.194 0 0 44.194 4.347 39.847 9,8%

44.194 0 0 44.194 4.347 39.847 9,8%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser mindre forbrug på 6,8 % svarende til kr.3.005 mio ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes manglende fremsendelse af regninger for februar.  
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Tabel 16 
 Borgere 

med 

handicap 

Beboere i 

boenheder 

Voksne på 

døgninst 

Grønland 

Voksne på 

døgninst i  

Danmark 

Børn på døgninst 

i Grønland 

Børn på døgninst 

i Danmark 

December 149 30 6 9 6 0 

Januar 2018 149 30 6 9 6 0 

Februar 149 30 6 9 6 0 

 

Konto 49 – Andre sociale omkostninger 

Tabel 17 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 166 0 0 166 0 166 0,0%

166 0 0 166 0 166 0,0%

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
Konto 49 udviser intet forbrug. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde 

jævnfør sagsfremstillingen.  

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo februar 2018 balancerer, og der er refusioner 

på flere områder, som ikke er tilgået kommunen endnu. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold  

 

- at rapport ultimo februar 2018 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo februar 2018 Sisimiut 
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Punkt 03 Månedsrapport for ultimo februar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold , 

Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges 

månedsrapport ultimo februar 2018 for Område for Familie, Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 16,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 15,9 %, svarende til et forbrug 

på kr. 15.970.939 ud af bevilling på kr. 100.409.000. 

I februar 2018 er der mindre forbrug på 0,8 %, svarende til kr. 803.272. Mindre forbruget skyldes 

dels at der ikke er modtaget fakturaer for døgninstitutioner for børn og unge samt handicappede i 

Danmark og i Grønland, bloktilskud for barsel, alders- og førtidspensioner ikke er modtaget. 

 

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq 

Tabel 1 
Omr. for Fam. (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40 Fripladser, daginstitutioner 103 0 0 103 8 95 7,6 % 

41 Hjælpeforanstaltninger  for 
børn og unge 

15.829 0 0 15.829 2.713 13.116  17,1% 

43 Social  Førtidspension 
Pension 

8.576 0 0 8.576 2.257 6.319 26,3% 

44 Underholdsbidrag  211 0 0 211 0 211 0,0% 

45 Offentlig hjælp 6.280 0 0 6.280 938 5.342 14,9% 

46 Andre sociale ydelser 867 0 0 867 222 645 25,7% 

47 Ældreforsorg 33.013 0 0 33.013 7.743 25.270 23,5% 

48 Handicapområdet 35.051 0 0 35.051 2.089 32 
.962 

6,0% 

49 Andre sociale udgifter  479 0 0 479 0 479 0,0% 

                  

I alt 100.409 0 0 100.409 15.971 84.438 15,9% 
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Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 

Tabel 2 
Hjælpeforanstaltninger for børn og 
unge  

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40 Dagforanstaltninger til børn 

og unge 
103 0 0 103 8 95 7,6 % 

  Hjælpeforanstaltninger               

  

 

              

I alt 103 0 0 103 8 95 7,6 % 

 

Konto 40 udviser et mindreforbrug på 9,1 %, svarende til kr. 9.373 ud fra periodisk bevilling.  

Der er givet fripladser til 8 børn for februar, der er budgetteret med gennemsnitlig 8 børn pr. md., 

mindre forbrug skyldes, at januar måned er betalingsfri måned.   

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Tabel 3 
Hjælpeforanstaltninger for børn og 
unge  

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 
  

Konto Kontonavn             i %   

 41 Hjælpeforanstaltninger for 
børn og unge 

15.829 0 0 15.829 2.713 13.116  17,1% 
  

                    

I alt 15.829 0 0 15.829 2.713 13.116  17,1%   

 

Konto 41 har et merforbrug på 0,4 %, svarende til kr. 15.829.000. ud af en bevilling på kr. 63.316, 

årsagen til merforbrug er forudbetaling til privatejede døgninstitutioner. 

 

Tabel 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I februar flyttede et barn fra en døgninstitution ind hos en plejefamilie. Der blev lavet rettelse, da et 

barn ikke var blevet regnet med i december.  

  

 Dec. Jan Feb 

Anbragte i plejefamilie 8 10 12 

Professionelle plejefamilie 2 2 2 

Selvstyreejet døgninstitutioner 4 4 4 

Privatejede døgninstitutioner 13 14 11 

Timi Asimi    

Børn og unge under forlænget forsorg  6 6 6 

Børn med støttepersoner  3 3 3 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  27 30 

 

29 
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Konto 43 – Førtidspension 

Tabel 5 
Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
43 Førtidspension 8.576 0 0 8.576 2.257 6.319 26,3% 

                  

I alt 8.576 0 0 8.576 2.257 6.319 26,3% 

 

Konto 43 udviser merforbrug på 9,6 %, svarende til kr. 823.296 ud fra periodisk bevilling. 

Merforbruget skyldes blandt andet, at førtidspensionen udbetales forud samt refusioner for marts 

ikke er modtaget endnu. 

 

Førtidspensionstillæg inklusiv bygder i marts er i alt på kr. 559.581, og disse skal først udbetales 

den 2. marts.  

 

Førtidspensionister inklusiv bygder 

Tabel 6 

Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

December 120 8 3 6 137 

Januar 123 9 4 6 142 

Februar 125 9 4 6 144 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 7 
Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
44 Underholdsbidrag betalt 

forud 
211 0 0 211 0 211 0,0% 

                  

I alt 211 0 0 211 0 211 0,0% 

 

Konto 44, der er ingen forbrug under konto for Underholdsbidrag, det skal bruges ved udgangen af 

året.  

 

Konto 45 - Offentlig hjælp 

Tabel 8 
Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilge

t 
Forbru

g 
Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

45 Offentlig hjælp 6.280 0 0 
6.280 

938 
5.34

2 
14,9% 

                  

I alt 6.280 0 0 6.280 938 5.34
2 

14,9% 

 

Konto 45 udviser et mindreforbug på 1,8 %, svarende til kr. 113.040 ud af en bevilling på kr. 

6.280.000, antal modtagere af offentlig hjælp er lidt færre i forhold til januar måned. 
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Modtagere af offentligt hjælp inkl. bygder  

Tabel 9 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Dec. Jan Feb Dec. Jan Feb Dec. Jan Feb Dec. Jan Feb 

Antal offentlig 

hjælpsmodtage

re 
 

72 

 

100 

 

93 

 

8 

 

21 

 

18 

 

- 

 

3 

 

5 

 

- 

 

5 

 

4 

Antal med 

karantæne 
 

8 

 

8 

 

22 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Match 

Gruppe 3 
20 20 29 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

 

Antallet af offentlighjælpsmodtagere i februar er 93, beregningen er i forhold til antal modtagere af 

offentlig hjælp som er færre end i januar, der er givet 22 borgere karantæne for februar måned, som 

er blevet tredoblet i forhold til januar.  

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Tabel 10 
Andre Sociale udgifter (1.000kr)  Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

46 Andre sociale ydelser 867 0 0 867 222 645 25,7% 

        0         

I alt 867 0 0 867 222 645 25,7% 

 

Konto 46 udviser et merforbrug på 9,0 %, svarende til kr. 78.030. Merforbrug skyldes, at tilskud til 

udbetalte barselspenge for februar endnu ikke er trukket fra. Tillæg til Februar blev først modtaget 

den 2. marts, som er på kr. 155.948 inkl. bygder.  

 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Tabel 13 
Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

47 Ældreforsorg 33.013 0 0 33.013 7.743 25.270 23,5% 

                  

I alt 33.013 0 0 33.013 7.743 25.270 23,5% 

 

Konto 47 har et merforbrug på 6,8 %, svarende til kr. 2.244.884. Merforbruget skyldes, at 

alderspensionen udbetales forud og refusioner for marts endnu ikke er trukket fra. 

 

Refusioner for alderspension for marts er på kr. 2.318.492, og refusioner blev først modtaget den 5. 

februar. 
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Alderspensionister inkl. bygder  
Tabel 12 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

December 244 39 09 12 304 

Januar 245 37 09 11 302 

Februar 245 37 09 11 302 

Antal venteliste til ældreboliger  

19 

    

19 

      

 

Hjemmehjælp 

Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for februar 2018: 
Tabel 13 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Dec

. 

Jan  Feb Dec

. 

Jan Feb Dec. Jan Feb Dec. Jan Feb 

Med hjemmehjælp   

63 

 

64 

 

67 

 

13 

 

10 

 

10 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

 

7 

 

7 

Hjemmehjælpere   

6 

 

6 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Ældre med 

støtteperson 

 

16 

 

18 

 

23 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

Støttepersoner 4 4 4 1 1 (1) 0 0 0 1 1 (1) 

 

Støttepersoner til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også samtidigt som hjemmehjælpere.  

 

Alderdomshjemmet "Neriusaaq" 

Fordeling af personalet og beboer i februar 2018: 

Tabel 14 

Beboere i Neriusaaq  

 Antal 

Selvhjulpne beboere  7 

Med behov for støtteperson 10 

med handicap 6 

Demente 18 

Aflastning 2 

På venteliste 16 

Personalet 66 

 

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut  

 Antal 

Selvhjulpne - 

Med behov for støtteperson 7 

med handicap - 

Demente 1 

På venteliste  

Personalet 12 
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Budgettet for 2018 skal tilpasses i henhold til normeringen. For budget 2017 var der budgetteret 

med kr. 9.981.000, og i år 2018 er der budgettet med kr. 7.809.000 

I helligdagene ligger personalets normtid lav, hvor det resulterer at personalet får overtid for at 

undgå brug af vikarer, hvis der skal være personale døgnet rundt.  Det er vigtigt at personalet er 

kendt hos klienterne, derfor er der forbrug i overtid timeløn.  

For 2018 er der budgetteret med kr. 81.000, hvor det var kr. 99.000 i 2017, budgettet er for lidt i 

forhold til beboerantallet.  

 

Konto 48 - Handicapområdet 

Tabel 15 
Handicapområdet  Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

48 
 
Handicapområdet  

      
35.051  0 0 

      
35.051  

        
2.089  

 
32.962 

 
6,0% 

        0         

I alt 35.051 0 0 35.051 2.089 32.962 6,0% 

 

Konto 48 udviser et mindreforbrug på 10,7 %, svarende til kr. 3.750.000 ud af en bevilling på kr. 

35.051.000. 

 

Fakturaer for januar og februar fra døgninstitutioner i Grønland og Danmark er endnu ikke 

modtaget. 

 

Tabel 16 
Måned:  børn 

med  

handicap  

Voksne med 

handicap, som 

bor på 

bofællesskaber  

 

  

Voksne på 

døgninstitutioner 

Grønland   

  

 

  

Voksne på 

døgninstitutioner 

i Danmark  

  

  

  

  

Børn på 

døgninstitutioner 

Grønland  

  

  

  

 

Børn på 

døgninstitutioner 

i Danmark  

  

  

  

 

December 13 60 11 15 11 1 - 

Januar 14 59 12 15 11 1  

Februar 14 59 12 15 11 1  

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter 

Tabel 17 
Andre Sociale udgifter (1.000kr)  Budget Tillæg Omplac. Bevilge

t 
Forbru

g 
Res

t 
Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

49 Andre sociale ydelser 479 0 0 479 0 479 0,0% 

        0         

I alt 479 0 0 479 0 479 0,0% 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter, ingen forbrug 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfældet, 

jævnfør sagsfremstillingen. 

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrations vurdering 

Området for Familie vurderer, at der i februar måned har været manglende fakturaer fra 

døgninstitutioner for børn og unge samt døgninstitutioner for handicappede, samt refusioner fra 

Selvstyret som udgør større beløb. Månedsrapporten er udfærdiget med det faktiske oplysninger. 

Refusionerne fra Selvstyret vil løbende rapporteres i efterfølgende måneder. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold 

 

- at rapporten for ultimo februar 2018 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Fejlene vedr. beløb i den danske version skal rettes.  

 

Bilag 

1. Balance for konto 4 ultimo februar 2018, Maniitsoq 
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Generelle sager 

Punkt 04 Godkendelse af Revisionsberetning nr. 27 fra BDO vedrørende afsluttende 

revision for regnskabsåret 2017. Qeqqata Kommunia. 

 

Journalnr.  06.04.01 

 

Baggrund 

Revisionen BDO har sendt revisionsberetninger vedrørende afsluttende revision indtil 31. december 

2016, og er fremkommet med følgende bemærkninger. 

 

5.2 Forretningsgange  
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder 

forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) 

inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:  

 

Revalidering  

Barsels dagpenge  

Førtidspension 

Alderspension  

Børnetilskud  

Bidrag  

Boligsikring  

Uddannelsesstøtte  

 

Regelgrundlag  

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens 

bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger. 

 

Faktiske forhold  

Her henvises der til afsnit 2, Revisionens bemærkninger.  

 

Interne kontroller: 

Der skal løbende føres ledelsestilsyn vedrørende økonomi og sagsbehandlingen af personsager. For 

hele tiden at have fokus på dette, bliver der afholdt sagsmøder på alle områder mellem 

afdelingsledere og medarbejdere, hvor sager op til dialog og gennemgang. 

For at fremme samarbejdet i Området for Familie afholdes der ugentligt et fælles sagsmøde, hvor 

der kan være dialog om personsager, der har relation til flere afdelinger. 

Familiechef og afdelingsledere i både Maniitsoq og Sisimiut afholder ugentligt møde for at drøfte 

de sagsgange, der er samt, samt redigere disse ved behov. 

Budgettet bliver hver måned fremlagt på personalemøder, for på dem måde at få medarbejdere til at 

have en ansvarsfølelse for hvad der bliver brugt af midler i deres afdeling. 

Afdelingsledere får også en ejerskabsfølelse for Området for Families budget og kommer med input 

til de afvigelser, der kan være til måneds / kvartals / halvårs eller årsrapportering samtidig med at 

ledelsestilsynet skal tages seriøst.  

 

For yderligere at tage ledelsestilsynet seriøst, er der i Maniitsoq og Sisimiut ellers blevet indført 

elektronisk ledelsestilsyn med henblik på at yde den bedste kvalitetssikring af sagsbehandling på 

alle områder. 
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Dette elektroniske redskab er ellers blevet implementeret i Sisimiut, men det fungerer ikke optimalt 

på alle områder. Dette skal forbedres. 

Elektronisk kvalitetssikring er endnu ikke implementeret i Maniitsoq. 

 

Alderspension: 

I winformatik systemet side 380 kan der løbende tages udtræk af indkomst hos alderspensionister, 

så der på denne måde kan beregnes den pension, der aktuelt skal udbetales. 

Efter lovgivningen skal der beregnes pension ud fra indkomst 12 måneder tilbage, og dette tiltag 

skal der følges op på hos afdelingslederne i Maniitsoq og Sisimiut, om sagsbehandlerne bruger 

denne side i winformatik. 

 

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge: 

De manglende plejekontrakter har aldrig været udarbejdet, og efter modtagelse af 

Revisionsberetningen er der i Sisimiut udarbejdet plejekontrakter på alle plejeforhold. 

I Maniitsoq er der ved at implementer dette. 

Afdelingslederne skal løbende og hele tiden sikre, at sagsbehandlerne får lavet de lovpligtige 

handleplaner, samt at der bliver ført alt til journalisering. 

På dette område skal afdelingslederne sikre, at dette finder sted. Der skal afsættes tid til faste 

mødetider for alle afdelingsledere og familiechefen for at sikre, at ledelsestjek finder sted. Dette 

skal familiecheferne være ansvarlige for. 

 

Det skal bemærkes at revalidering og uddannelsesstøtte ikke administreres af Området for Familie i 

hverken  Maniitsoq eller Sisimiut, da det hører under Majoriaq. 

I Maniitsoq hører dagpenge ved barsel, børnetilskud, A-bidrag og boligsikring under Borgerservice, 

og i Sisimiut det samme, bortset fra A-bidrag, som hører under Området for Familie. 

 

Sekretariatet og bidragsafdelingen i Sisimiut har udarbejdet forretningsgange med tjeklister 

vedrørende A-bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af 

underholdsbidrag kan undgås. 

 

Der arbejdes fortsat hen imod at samarbejdet i alle afdelinger i Området for Familie i Qeqqata 

Kommunia optimeres ved jævnligt at afholde møder med hinanden, for at harmoniseringen kan 

blive så fyldestgørende som muligt. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia vurderer, at de igangsatte tiltag omkring sagsbehandling 

og ledelsestilsyn har højnet standarden, således at fejlmargin bliver mindre. Det er sagsgange og 

procedurer, der skal være fokus på og implementering af disse, så der kan ydes den bedste service 

overfor borgerne, samt at dette kan være med at lette arbejdsgangene for medarbejderne i 

dagligdagen. 

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 04/2018, den 11. april 2018 - Referat 

 

 

 17 

Indstilling 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale 

forhold,  

 

- at Revisionsberetning nr. 27 fra BDO vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2017 

indstilles til godkendelse 

 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Bilag 

1. Revisionsberetning nr. 27 fra BDO pr. 31. december 2017  
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Punkt 05 Qeqqata Kommunias Planstrategi 2018-2022 

  

Journalnr.  16 03 01 

 

 

Baggrund 

Udarbejdelse af en ny planstrategi med henblik på udsendelse i offentlig høring inden sommerferien 

er igangsat. 

 

Regelgrundlag  

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning 

og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, 

bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal 

derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens 

godkendelse af forslaget. 

 

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens, bygdebestyrelsernes, og borgernes 

input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene og bygdebestyrelserne i marts 

og april 2018.  

 

Udgangspunktet er at indarbejde målene fra koalitionsaftalen og bæredygtighedsprojektet samt 

konkretisere nogle af målene fra sidste planstrategi, og dermed gøre målene mere læsbare for 

borgerne. Det er vigtigt at udvalgene og bygdebestyrelserne drøfter målene og sikrer sig at målene 

er relevante på de enkelte delområder. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er at der sikres at målene fra 

bæredygtighedsprojektet bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre bæredygtighedsprojektet, 

men også fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de 

kommende 4 år. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene 

kunne påvirke den måde opgaverne løses på og prioritering af opgaverne.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at 

det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målene. Det er vigtigt at de enkelte 

udvalg og kommunalbestyrelsen har ejerskab til målene og at der er sammenhæng mellem målene 

og politikker.    
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Udvalget for Familie og Sociale forhold bør i deres behandling lægge vægt på drøftelse af de mål, 

der relaterer sig til udvalgets ansvarsområder.  

1. Vi vil sikre bedre sagsbehandling ved at indføre Qeqqata modellen, som fokuserer på tidlig 

indsats, og sætter barnet i centrum 

 

2. Vi vil arbejde målrettet for det gode børneliv i Qeqqata Kommunia ved at implementere 

anbefalinger fra MIO og fremme det tværfaglige samarbejde i byer og bygder  

 

3. Vi vil styrke det tværfaglige samarbejde mellem kommunen og sundhedsvæsenet ved at 

udarbejde en sundhedsaftale med fokus på forebyggelse og tidlig indsats  

 

4. Vi vil fastholde de ældres livskvalitet og identitet ved at etablere døgnhjemmehjælp, så flere 

ældre kan bo længere tid i eget hjem 

 

5. Vi vil sikre, at borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre borgere, og der 

oprettes et dagcenter med aktiviteter for borgere med handicap for at styrke inklusion og 

aktiv deltagelse i samfundet   

 

6. Vi vil opføre skærmede enheder til borgere med demens, for at sikre en værdig og tryg 

hverdag  

 

7. Vi vil arbejde for, at ældre lever et aktivt liv og samtidig sikre genoptræning til borgere med 

nedsat funktionsevne for, at flere forbliver selvhjulpne og kan oprette en velfungerende 

hverdag, og dermed højne deres livskvalitet væsentligt  
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Indstilling  

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at udvalget drøfter og kommer med eventuelle ændringsforslag til ovenstående ”vi vil … 

formuleringer”  

  

Afgørelse 

Godkendt. 

1. Vi vil sikre bedre sagsbehandling ved at indføre Qeqqata modellen, som fokuserer på tidlig 

indsats, og sætter barnet i centrum 

 

2. Vi vil arbejde målrettet for det gode børneliv i Qeqqata Kommunia ved at implementere 

anbefalinger fra MIO og fremme det tværfaglige samarbejde i byer og bygder og vi arbejder 

også for at lave tidlig og forebyggende samtaler med børn og unge elever. 

 

3. Vi vil styrke det tværfaglige samarbejde mellem kommunen og sundhedsvæsenet ved at 

udarbejde en sundhedsaftale med fokus på forebyggelse og tidlig indsats og vi styrker det 

tværfaglige samarbejde mellem Kommunen og Sundhedsvæsenet.   

 

4. Vi vil fastholde de ældres livskvalitet og identitet ved at etablere døgnhjemmehjælp, så flere 

ældre kan bo længere tid i eget hjem 

 

5. Vi vil sikre, at borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre borgere, og der 

oprettes et dagcenter med aktiviteter for borgere med handicap for at styrke inklusion og 

aktiv deltagelse i samfundet   

 

6. Vi vil opføre skærmede enheder til borgere med demens, for at sikre en værdig og tryg 

hverdag  

 

7. Vi vil arbejde for, at ældre lever et aktivt liv og samtidig sikre genoptræning til borgere med 

nedsat funktionsevne for, at flere forbliver selvhjulpne og kan oprette en velfungerende 

hverdag, og dermed højne deres livskvalitet væsentligt  

8. Vi skal arbejde for at få professionelle plejeforældre  

9. Vi skal arbejde for at give de ældre og de fysisk svagere borgere hjælpemidler og 

personalemæssig hjælp   

10. Vi skal sikre at der er stabilitet hos personalet og at der skabes et godt arbejdsmiljø i de 

offentlige døgnvirksomheder.   

 

Bilag 

1. Planstrategi 2014-2018 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 04/2018, den 11. april 2018 - Referat 

 

 

 21 

Punkt 06 Kursus i økonomistyring 

 

Journalnr.  03.20 

 

Baggrund 

Borgmester Malik Berthelsen har ved mail den 24. Oktober 2017 sendt forslag om afholdelse af 

kursus i økonomistyring. 

 

Det kan ikke lægges skjul på, at penge er en vigtigt del af vores liv, endda så vigtigt, at vi ikke kan 

undvære det. 

Penge er jo afgørende for, hvorvidt vi har vort eget hjem og kan være selvforsørgende. Evnen til at 

kunne styre og prioritere økonomien er derfor meget afgørende i vores liv. 

 

Når vi ikke kan styre og prioritere vores økonomi, rammer vi desværre vores mulighed for at leve et 

godt liv som person og familie. 

 

Hvor vi f.eks. kan komme i huslejerestancer, mangle penge til indkøb af børnenes behov, mangle 

kost til næste lønudbetaling, miste muligheden for at købe ejendomme m.m. 

 

For at reducere disse forhold, og for at være med til at bane vej for borgerenes velfærd mener jeg, at 

vi fra kommunens side har behov at yde hjælp. 

 

På denne baggrund foreslår jeg, at kommunen evt. i samarbejde med Majoriaq og pengeinstituttet 

tilbyder borgere et kursus i økonomistyring og kapital. 

 

Som væsentligt vil jeg nævne mine forestillinger om kursets organisering, hvor kurset skal 

henvende sig til familier generelt, og ikke alene til borgere med økonomiske problemer; ergo at vi 

giver stof til eftertanke med budskabet om, hvorvidt det ikke ville være bedre at spare op i stedet for 

at afholde unødige udgifter. Hvorfor skal vi f.eks. for hvert indkøb købe en pose til 3,50 kr., når vi 

kan købe en mulepose, som vi kan bruge hele året, til 10 kr.? 

 

Regelgrundlag  

Udvalget for Familie og Sociale forhold er ansvarlig for offentlig hjælp og huslejerestancer. 

Udvalget for Erhverv og Turisme er ansvarlig for arbejdsmarkedsydelser og opkvalificeringstilbud 

for unge. 

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid er ansvarlig for fritidsundervisningen. 

 

Faktiske forhold 

Tiltag til borgeres bedre økonomistyring kan forsøges gennemført på mange måder, idet kommunen 

på mange områder kommer i berøring med borgere, der har en mindre hensigtsmæssig håndtering af 

egen økonomi. 

 

Pengeinstitutterne har generelt været villige til at holde informationsmøder for borgere og skolerne. 

Det formodes at dette kan fortsætte.   
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Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være mere bæredygtigt, hvis flere kunne styre deres økonomi bedre og undgå at komme i 

forbindelse med det offentlige system, når de ikke længere er selvforsørgende.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kursus i økonomistyring kan på de forskellige områder afholdes inden for de afsatte midler. Det 

være sig medarbejderne i familiecentrene, medarbejderne i Majoriaq og i fritidsundervisningen.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at sagen bør forelægges for flere udvalg, da der er behov for 

kursus i økonomistyring for borgere på offentlig hjælp/arbejdsmarkedsydelser og med 

huslejerestancer. Det vil være hensigtsmæssigt med en tværgående kommunal projektgruppe i både 

Sisimiut og Maniitsoq med deltagelse af staben, familiecentrene, Majoriaq og fritidsinspektørerne. 

Projektgruppen skal samtidig inddrage den lokale bank. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Erhverv og Turisme, Udvalget for Familie og Sociale forhold og 

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid at godkende, at der arbejdes videre med kursus 

i økonomistyring på ovenstående områder og at der nedsættes en tværgående projektgruppe. 

 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Bilag 

Intet.  
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Orienteringssager 

Punkt 07 Orientering om tilbud om vedligeholdelsestræning i Sisimiut  

 

Journalnr.  48.00.14 

 

Baggrund 

Den 17. januar 2018 modtog administrationen en mail (Bilag 1) fra Kommunalbestyrelsesmedlem 

Frederik Olsen, som pointerer, at kommunen er forpligtet til at tilbyde vedligeholdende træning til 

borgere, som er ramt af sygdom, funktionsnedsættelser eller har problemer som følge af sygdom 

eller almindelig svækkelse.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion, Kapitel 3 § 8: ”Naalakkersuisut og 

kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med idrættens organisationer sikre, at idræt og motion er 

tilgængelig for alle i hele landet, herunder ved fremme af tiltag målrettet grupper med særlige 

behov”.  

 

Lovgivningen foreskriver, at det er sundhedsvæsenets opgave at yde genoptræning til højst mulige 

niveau, medens kommunens opgave er at tilbyde vedligeholdelsestræning. Erfaringerne peger på, at 

der mellem sundhedsvæsenet og kommunerne eksisterer fortolkningsproblemer bl.a. i forhold til, 

hvornår en borger går fra et genoptræningsforløb til et vedligeholdelsesforløb. (Forslag til en 

National Rehabiliteringsstrategi 2017, Departementet for sundhed, FM 2017)  

 

Faktiske forhold 

Kommunen har i samarbejde med regionssygehuset i Sisimiut opstartet et projekt, som tilbyder 

træning til personer, som er færdigbehandlet på regionssygehuset, og som har brug for 

vedligeholdelsestræning. De to fysioterapeuter fra regionssygehuset tilbyder indledende vejledning 

de første tre træningsgange, hvorefter deltagerne fortsætter med selvtræning betalt af kommunen. 

Træningen foregår i Sisimiut sportshal. 

 

Projektgruppen består af afdelingsleder i ældreafdelingen, 2 fysioterapeuter fra sundhedsvæsenet 1 

idrætskonsulent og 1 bæredygtighedskonsulent fra kommunen. Halinspektøren har deltaget ved 

flere møder.   

 

Tilbud om vedligeholdelsestræning i Sisimiut er ikke optimal, fordi deltagerne mangler kontinuerlig 

vejledning i udførelsen af øvelser tilpasset deres funktionsevne. Der er etableret en 

vejledningsrutine (bilag 2), hvor de to fysioterapeuter og idrætskonsulenten skiftevis hver 14. dag 

tilbyder deltagerne vejledning af 1 times varighed, dette imødekommer kun en lille del af 

deltagernes behov, da de efterspørger grundig individuel støtte og vejledning.  

 

De kommunale fysioterapeut- og ergoterapeutstillinger er ikke besat, og der har manglet 

kvalificerede medarbejdere til at varetage opgaver i forbindelse med rehabilitering og 

vedligeholdelsestræning. Som et nyt initiativ er der oprettet en ergoterapeutstilling som deles med 

Sundhedsvæsenet. Dette samarbejde med Sundhedsvæsenet vil give terapeuten et fagligt netværk 

med forhåbning om at øge chancen for, at medarbejderen trives og bliver i stillingen længe.      
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Bæredygtige konsekvenser 

At tilbyde vedligeholdende træning så borgere bliver selvhjulpne, eventuelt mere arbejdsduelige og 

få en bedre livskvalitet, er et led i at opretholde et bæredygtigt samfund, hvor befolkningen trives 

fysisk, mentalt og socialt, hvilket svarer godt til kommunens bæredygtighedsprojekt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunen dækker træningsudgifter for 28 deltagere (bilag 3), og der er udarbejdet et skema som 

udfyldes af hallen, og sendes i udfyldt stand til kommunen.  

 

Udgifter i 2017 38.525,00 

Udgifter i januar 2018 2.770,00 

Forventede udgifter for 2018 33.240,00 

 

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre  

Konto Kontonavn  Budget Forbrug Rest Forbrug 

  (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 

47-15-10-12-

99 

Diverse 323 54 269 16,7 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at indsatsen omkring vedligeholdelsestræning vil styrkes makant ved 

ansættelsen af en ergoterapeut. Det anbefales, at den nye ergoterapeut bliver en del af 

vedligeholdelses-træningen i Sisimiut.  

 

Det er ønskeligt, at der etableres samme tilbud i Maniitsoq.  

  

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

 

- at orienteringen om vedligeholdelsestræning tages til efterretning   

Afgørelse 

Taget til efterretning. Det er ønskeligt, at der etableres samme tilbud i Maniitsoq.  

 

Bilag 

1. Mail fra Frederik Olsen  

2. Vejledningsrutine  

3. Oversigt over deltagere i vedligeholdelsesforløbet 
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Punkt 08 Orientering om socialrådgiver på skolerne i Qeqqata Kommunia.  

 

 Journalnr. 42.00  

 

Baggrund 

Udvalget for Familie og Sociale Forhold har ved deres møde i februar 2018 ønsket yderligere 

orientering om tiltaget på skolerne med socialrådgivere der samt hvordan det går med samtalerne på 

skolerne.   

 

Regelgrundlag: 

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

 

Faktiske forhold 

Ansvars- og arbejdsopgaver skal være: 

- Samtaler med elever i folkeskolen 

- Forslag til, hvem der skal henvises til netværksmøder 

- Forslag til, hvem der skal henvises til Team møder 

- Forslag til, hvem der skal henvises til Familiecentret 

- Forslag til, hvem der skal henvises til familierådslagning 

- Forslag til, hvem der af forældre skal henvises til misbrugsbehandling 

 

Sisimiut: 

Området for Familie i Sisimiut har sendt et genopslag til HR vedrørende en socialrådgiverstilling, 

som primært skal varetage samtaler på skolerne, for at afhjælpe børn og unge, der har brug for 

personlig samtaler om deres oplevelser, samt forebygge underretninger. Der har ellers været 

stillingsopslag, men der var kun en ansøger, som fik en anden stilling i Området for Familie, som 

også var opslået.   

 

Siden 15. januar 2018 og indtil dags dato har Området for Familie i Sisimiut afsat en socialrådgiver 

til rådighed, indtil der ansættes en socialrådgiver, og efter samarbejdsaftale med begge 

skoleinspektører opstartede socialrådgiveren med at være på skolerne to gange om ugen med 5 

timer på hver skole.  

 

Ifølge opfølgningsmøde den 8. marts 2018 med begge skoleinspektører og socialrådgiveren, oplyses 

det at der er rigtig mange børn og unge, der har brug for samtaler, og at en socialrådgiver ikke er 

nok til at kunne løfte opgaven. Socialrådgiveren giver udtrykt for at det er hårdt at sidde alene, fordi 

børn har mange lidelser og traumer, som de har brug for at bearbejde. men hun kendte sine grænser 

og præcisere over for eleverne, at hun ikke er behandler, men det er vigtigt at de får snakket om 

deres følelser. Socialrådgiveren tager sagerne op til sags møderne i Området for Familie for at 

opdatere respektive sagsbehandlere.   

Socialrådgiveren har tæt kontakt med forældrene i deres hjem, hun tager på hjemmebesøg, og følger 

op på børnene, når de ikke dukker op i skolen. Socialrådgiveren oplyste, at forældrene har brug for 

oplæring om pædagogik, og har svært ved at magte deres teenagebørn og ikke kan sætte grænser 

over for dem. Det er som om børnene styrer deres eget liv, hvor forældrene eller omsorgspersonen 

bliver magtesløse eller virker opgivende, udtaler socialrådgiveren. 

 

Da behovet er stort for samtaler med børn i skolerne, kom en anden kollega og tager samtaler også. 

Afdelingslederen i Børne og Ungeafdeling er ansvarlig for at sende en afløser for socialrådgiveren 

ved hendes sygdom, eller fravær.   
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Området for Familie i Sisimiut har flere socialrådgivere som også kan stå til rådighed ved behov.  

 

Børne og Ungeafdelingen har lavet opfølgningsmøder med begge skoleinspektører, for at følge op 

på processerne og for at være mere forberedte på behovet for forandringer.  

 

Maniitsoq:  

Skolelederen og familiechefen har haft aftale om, at socialrådgiver og sagsbehandler på skift være i 

skolen fra 1.marts 2018. I tidsrummet tirsdag fra kl. 09.00 -13.00 (sagsbehandler) og fredag fra kl. 

09.00 - 13.00 (socialrådgiver) i TR kontor. Rådgivning skal være i tæt samarbejde med 

socialrådgiverne og ledende socialrådgiver i børne- og ungeafdelingen samt de skal have et tæt 

samarbejde med skolekonsulenterne på skolen.  

 

Siden 1. marts har socialrådgiveren og sagsbehandleren har været klar og kommet til skolen efter 

aftalen. Skolen har ikke været klar til at modtage socialrådgiveren og sagsbehandler, der har ikke 

været ledige kontor til dem eller ingen vidste hvem de er og hvad de skal lave i skolen. De er ikke 

blevet præsenteret over for lærerne eller børnene i skolen. Skolelederen har aftalt med 

socialrådgiver og sagsbehandler, at de kan først blive præsenteret den 10.april 2018.  Derfor har 

socialrådgiveren og sagsbehandleren ikke mødt børn og unge i skolen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der er et tæt samarbejde mellem skolerne og Området for Familie både i Maniitsoq og i Sisimiut, 

med fokus på at gøre en indsats for børn, der har behov for samtaler samt støtte. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie har interesse for at afhjælpe skolerne, da det handler om børnenes problemer, 

som stammer fra forholdene i hjemmet, hvor det fleste familier er underlagt sociallovgivningen og 

er tilknyttet til vores område. Det er godt for barnet at få en samtale, som de ikke kan få eller har 

svært ved at få derhjemme.  

Begge skoleinspektører siger, at det er en stort hjælp at have nogen der er i stand til at snakke om 

deres problemer, fordi skolelærerne har svært ved dette. Begge er glade for vores midlertidige 

ordning, og håber på at der ansættes en socialrådgiver snarest, da der er stort behov for samtaler 

med børn og unge. De har også bemærket at det hjælper for børn der nu får samtaler, og at der er 

enkelte der er udad reagerende, men hvor socialrådgiveren kan rumme og forstå barnets reaktioner.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold  

 

- at tage orienteringen om socialrådgiver på skolerne til efterretning 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning, og sagen videresendes til kommunalbestyrelsen, da udvalget ønsker, at der 

skal arbejdes på at ansætte psykoterapeuter i kommunen. 

 

Bilag 

1. Mødereferat fra 3. januar 2018, Sisimiut  
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Punkt 09 Orientering om møde på det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik         

marts 2018. Sisimiut. 

 

Journalnr. 47.00 

 

Baggrund 

Selvstyret har opført et landsdækkende handicapcenter i Sisimiut. Der har været indvielse af 

centeret den 19. februar 2018, og det er ved at være klar til at tage imod henvisninger fra alle 5 

kommuner. 

På denne baggrund blev alle kommuner inviteret til et opstartsmøde, som fandt sted 13.-14. marts 

2018. 

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia blev den 21. februar 2018 inviteret til et indledende møde på Pissassarfik med 

alle de andre kommuner i Grønland. Der var dog ikke deltagelse fra Kommune Qeqertalik. 

Ud over deltagelse fra kommunerne, så deltog også chefen fra Socialstyrelsen Hans Peder Barlach 

Christensen i mødet den første dag. 

Mødet blev holdt på Pissassarfik, som startede med en rundvisning af Pissassarfik, så alle kunne få 

et indtryk af de muligheder der ligger i brugen af Pissassarfik. 

Pissassarfik havde anmodet om, at hver enkelt deltager medtog kommunens handikappolitik med 

henblik på at fremlægge den på mødet. Desuden skulle der også fremlægges lister over borgere med 

handicap, som er omfattet som havende et vidtgående handikap med angivelse af bosted. 

Disse fremlæggelser skulle være til grund for drøftelser om hvilke prioritering der kan lægges til 

grund for det videre samarbejde mellem de enkelte kommuner og Pissassarfik. Desuden skulle 

listen indeholde de forskellige diagnoser og hvilke godkendte foranstaltninger der er på de 

omfattede borgere med vidtgående handikap i kommunen. 

 

Fungerende leder i Pissassarfik Martha Labansen informerede til mødet, at der nu var ansat 

følgende medarbejdere: 

- En konsulent, som for tiden også er fungerende souschef. Hun har tidligere været ansat i 

IPIS, og kender hele opstarten af Pissassarfik 

- 1 ergoterapeut på børneområdet 

- 1 fysioterapeut på børneområdet 

- 2 psykologer 

- 1 talepædagog ansættes pr. 1. april 2018  

- 1 tolk 

- 2 praktiske medarbejdere til madlavning og rengøring 

- 1 pedel ansættes snarest 

 

Der skal ansættes yderligere: 

- 1 leder af Pissassarfik 

- 1 ergoterapeut til voksenområdet 

- 1 fysioterapeut til voksenområdet 

- 1 afdelingsleder til botilbuddet 

- Et antal pædagoger (hvor mange vides ikke) 

 



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 04/2018, den 11. april 2018 - Referat 

 

 

 28 

Under mødet den første dag præsenterede chefen fra Socialstyrelsen, hvor Pissassarfik hører under 

der. Det er i døgntilbudsafdelingen. 

 

Pissassarfik skal opstarte med de folk, der nu er ansat, og der er gode visioner for huset. 

 

Desuden gennemgik alle deltagere visitationsformularen, og den blev rettet til undervejs. Den er til 

høring i kommunerne, og der er svarfrist den 6. april 2018.  

Fungerende leder i Pissassarfik meddelte, at for at kunne visiteres dertil, skal borgere være 

diagnosticeret. 

 

Der er planlagt et skypemøde mellem Pissassarfik og deltagere fra mødet medio april 2018, og der 

afventes på denne indkaldelse. 

For at Pissassarfik kan få et overblik over kommunernes handicapområde, er der tilsendt 

kommunerne et spørgeskema. Dette skema er vedhæftet som bilag. 

På sidste mødedag deltog handicaptalsmanden Christina Johnsen, hvor hun præsenterede 

handicaptalsmands institutionen Tilioq. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Fremadrettede tiltag på Pissassarfik vil være til gavn for borgere og personale, da der løbende vil 

kunne tilbydes foranstaltninger til borgere med handicap efter ansøgning dertil samt at der vil 

udbydes kursus for eksempelvis støttepersoner. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Pissassarfik har meldt ud til Området for Familie i Sisimiut, at takstbetaling for forbrug i 2018 og 

også 2019 vil være gratis for alle kommuner. 

Fremadrettet skal der være brugerbetaling, og på nuværende tidspunkt kendes der ikke til disse 

takster. Qeqqata Kommunia er oplyst, at der vil være ensartede priser for alle kommuner. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia deltog i mødet 13.-14. marts sammen med 3 andre kommuner i Grønland, og 

der blev drøftet udfordringer på handicapområdet med hensyn til både handicappolitik, og Qeqqata 

Kommunia ser frem til at kunne visitere til Pissassarfik, og vil med glæde indgå en samarbejdsaftale 

med Pissassarfik om visitering dertil. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

 

- at orientering om det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Invitation til opstartsmøde 

2. Deltagerliste 

3. Program til opstartsmøde 

4. Visitationsformulat grl og da 
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Punkt 10 Orientering om Familiebehandling for 10 personer, Kangerlussuaq  

 

Journalnr.  48.02 

 

Baggrund  

Kangerlussuaq, Borgerservice har modtaget en tilbud om familiebehandling, og efter behov ansøger 

om bevilling.   

 

Regelgrundlag   

 

 

Faktiske forhold 

Borgerservice i Kangerlussuaq har modtaget et tilbud i februar fra Valentine Ingemann. Tilbuddet 

har flere indhold:  

1) Familiebehandling, med 12 deltager, hvor børn over 12 år kan deltage pris kr. 35.000,00  

2) Foredrag til firma/uddannelsesteder/skoler/dagsinstitutioner omkring at det er vigtigt at  

udvikle som fagperson for 4 timer pris kr. 6.000,00  

3) Individuel samtaler pr. time pris kr. 600,00   

 

For at tage i mod tilbuddet om “Familiebehandling” ansøger Center lederen Hans Davidsen om 

bevilling, således der kan afholdes behandling mens hun er i Kangerlussuaq.   

 

I samarbejde med kollegaerne i Kangerlussuaq er der tilmeldt 10 personer som ønsker behandling.  

 

Borgerservicen vil gerne anvende familiebehandlingen. I tilbuddet inkludere det, at man kan 

etablere støttegruppe, som vil være selvvejende afhængig af om deltagerne gerne vil, hvor 

behandleren kan kontaktes efterfølgende.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Familiebehandlingen vil koste kr. 35.000 og anvises på denne konto 49-03-10-35-00 

 

Bæredygtige konsekvenser  

Efter endt familiebehandling af 10 personer, vil deres muligheder udvides og kan træffes i 

fællesskab og støtte hinanden, hvorledes forebyggelse kan vedligeholdes ved at støtte hinanden.  

 

Administrations vurdering  

Det er støtteværdigt tilbud som behandleren har angivet, og ønskeligt at det gennemføres mens hun 

er i Kangerlussuaq  

 

Det 10 deltagere fra Kangerlussuaq er aldersmæssigt næsten lige og vil kunne støtte og hjælpe 

hinanden efter deres behov.  
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Indstilling  

Området for Familie, Sisimiut vil overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

indstille at godkende;   

 

Afgørelse 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 20.03.2018 
 

Indstilling 

at formandens beslutning af 20.03.2018 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Skriftlig ansøgning   

2. Deltager liste  
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Punkt 11 Orientering om ansøgning om udgifter til rejse til Maniitsoq med henblik på 

deltagelse i Neriusaaq Winter Games 2018. Sisimiut. 

 

Journalnr. 48.00 

 

Baggrund 

Plejehjemmet Neriusaq i Maniitsoq skal arrangere Neriusaaq Winter Games for deres beboere og 

personalet fra 16.-20. april 2018, og har i denne anledning inviteret nogle beboere og personale fra 

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut. 

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke. 

 

Faktiske forhold 

Sisimiut Plejehjem og Maniitsoq Plejehjem vil styrke samarbejde, og lederne er begyndt at veksle 

erfaringer med hinanden. I starten af året kom der et emne op, at Maniitsoq plejehjem vil invitere 

nogle fra plejehjemmet i Sisimiut til deres årlige Neriusaaq Winter Games.  

I Sisimiut plejehjem er det blevet tradition at arrangere Gør Maj Sund i maj måned, og det kunne 

være at medarbejdere fra plejehjemmet i Sisimiut kan få sig nye ideer i at deltage til Neriusaaq 

Winter Games.  

Det tænkes at fire aktive og mobile beboere og tre personale tager til Maniitsoq og deltage til 

Neriusaaq Winter Games. De kan rejse fra Sisimiut den 16. april og retur den 20. april. Der tænkes 

også at beboere holder møde med beboere i Neriusaaq og personalet også i den anledning kan 

mødes med personalet i Neriusaaq. Det vil være en slags studietur, men også deltagelse til en 

aktivitet. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Beboere på et plejehjem har meget begrænsede aktiviteter. Det med at give mulighed for at se en 

anden lignende institution og deltage til et aktivt tiltag kan give motivation til et mere aktivt liv.  

Et menneske har altid godt af at lige komme væk fra de vante omgivelser i at tage skridt videre. 

Dette kan også betyde at dem der kommer til Maniitsoq også kan fortælle andre beboere i Sisimiut 

hvordan kulturen er i Maniitsoq.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Konto 47-09-10 Alderdomshjemmet Sisimiut 

 

For rejse til Maniitsoq for 3 medarbejdere og 4 beboere vil udgifter for rejse, ophold, bespisning for 

beboere, transport og dagpenge til medarbejdere ca. se således ud: 

 

Rejseudgifter 3 medarbejdere à ca. kr. 2203,00 6.609,00         

Rejseudgifter 4 beboere à ca. kr. 1938,00 7.752,00 

Hoteludgifter 3 medarbejdere à kr. 1425,00 pr. dag 17.100,00 

Hoteludgifter 4 beboere à kr. 1425,00 pr. dag 22.800,00 

Transport i alt ca. 500,00 

Kost 4 beboere x 4 dage 800,00 

Dagpenge 3 medarbejdere ca. kr. 1.400 pr. 

medarbejder 4.200,00 

Ca. i alt  59.761,00 
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Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug 

  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

47-09-10-

05-99 

Diverse 

Personaleomkostninger 

46 4.500 41 9,8 

47-09-10-

12-06 

Taxa, Kørsel Transport 8 10.900 -3 136,4 

47-09-10-

05-99 

Diverse 

Personaleomkostninger 

46 4.800 41 9,8 

47-09-10-

12-99 

Diverse fremmede 

tjenesteydelser 

5 4.800 0 96,2 

47-09-10-

12-06 

Taxa, kørsel, transport 8 10.900 -3 136,4 

47-09-10-

16-02 

Bespisning  1.003 299.400 704 29,9 

47-09-10-

05-99 

Diverse 

Personaleomkostninger 

46 4.500 41 9,8 

 

Administrationens vurdering 

Plejehjemmet Qupanuk vurderer, at en sammenkomst mellem beboere og medarbejdere de 2 

plejehjem imellem vil have en meget positiv effekt. 

Beboere fra plejehjemmet i Sisimiut vil have mulighed for at møde medbeboere i Maniitsoq, og de 

kan udveksle erfaringer fra hele deres lange liv, samt de kan få positive oplevelser med videre i 

deres alderdom, som vil være gode minder at kunne leve videre på. 

Desuden kan beboerne ved hjemkost til Sisimiut holde et lille foredrag for de andre beboere om 

deres oplevelser i Maniitsoq, væk fra deres vante omgivelser. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at ansøgning om midler på i alt kr. 59.761,00 fra Qupanuk plejehjem til deltagelse i Winter 

Games på plejehjemmet Neriusaq i Maniitsoq godkendes 

 

Afgørelse 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 20.03.2018 
 

Indstilling 

at formandens beslutning af 20.03.2018 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Mailudveksling mellem Qupanuk og Paneeraq Olsen 22-02-2018 
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Punkt 12 Eventuelt. 

Ruth Heilmann ønsker orientering om sager, og status på sager i Området for Familie.  

 


