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Mødet starter kl. 10:05 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen, Sisimiut. Forlader mødet kl. 12:59 under pkt. Evt. under den åbne dagsorden.  

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

 

Parti Naleraq 

 

 

Fraværende med afbud: 

Malene Ingemann, Sisimiut 

 

Fraværende uden afbud: 

Frederik Olsen, Stedfortræder for Malene Ingemann 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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Punkt 02 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Foreningen Grønlandske Børn 

vedr. børnebisidderordningen Najorti 

 

Journalnr. 63 02 

 

 

Baggrund 

Nike Berthelsen, Sekretariatsleder i Forening Grønlandske Børn sendte 13. januar 2019 en mail til 

kommunaldirektør Paneeraq Olsen angående forankring af børnebisidderordningen Najorti i 

Qeqqata Kommunia gennem en samarbejdsaftale. Formålet er, at sprede bisiddermuligheden til hele 

Grønland for at opnå, at alle børn i socialsager kan få opfyldt deres rettigheder om støtte.   

 

Foreningen Grønlandske Børn har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftalen (bilag 1)  

Qeqqata Kommunia og Foreningen Grønlandske Børn indgår hermed en 3-årig aftale, der skal sikre 

at børn i kommunen, som har en socialsag eller vil have en socialsag, kan få tildelt en Najorti 

børnebisidder.  

 

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

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

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

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

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

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

børnebisidder uanset, hvor de bor i Grønland.  

 

Regelgrundlag 

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

 

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

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

 

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

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

børnebisidderkursus. 

 

Faktiske forhold 

Samarbejdsaftalen oplister 8 områder, som kommunen forpligter sig til:  

 

- at udpege og gøre brug af børnebisiddere fra Najortikorpset i socialsager for børn og unge 

- at alle børn i kommunens byer har ret til en najorti 

- at kommunens sagsbehandlere oplyser om muligheden for at få en najorti 

- at indarbejde henvisning til najorti i de interne procedure ved børnesager 

- at kommunen finder medlemmer til projektets dokumentations- og evalueringsgruppe 

- at kommunen udpeger medlemmer til projektets følgegruppe samt deltagelse i 2 årlige møder  

- at kommunen betaler FGB 75.000 kr. for koordinering af najortier i Sisimiut og Maniitsoq 

- at kommunen finder egnede lokaler til samtaler med børn og unge 

 
Bæredygtige konsekvenser 

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

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

hjælp de har brug for.  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2019, den 13. marts 2019 - Referat 

 

 

 4 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunen skal afholde udgifter for rejser og ophold i forbindelse med kurser og oplæg for 

sagsbehandlere, derudover skal kommunen årligt betale Foreningen Grønlandske Børn 75.000 kr. 

for at sikre børn i kommunen en uvildig Najorti.  

 

Der skal oprettes en konto i budgettet specifikt til denne udgift.  
 

Administrations vurdering 

Område for Familie vurderer, at det er gavnligt for kommunes børn at vi imødekommer Foreningen 

for Grønlandske Børn og indgår en samarbejdsaftale, som er med til at forankre 

børnebisidderordningen Najorti i kommunen. Det er et lovkrav, at kommunen kan tilbyde børn og 

unge en bisidder.  
 

Indstilling 

Område for Familie indstilles til Udvalg for Familie og Sociale forhold 

 

- at godkende samarbejdsaftalen 

- at kommunen årligt betaler Foreningen Grønlandske Børn 75.000 kr. hvor udgifter dækkes på    

        en nyoprettet konto specifikt til formålet  
 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Bilag 

1. Udkast til samarbejdsaftale. 
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Økonomisager 

 

Punkt 03 Årsrapport ultimo 2018, Udvalget 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 årsrapport ultimo 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 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 96,9 % svarende til forbrug 

på kr.122.025.000 ud fra en samlet bevilling på i alt kr. 125.935.000. Den oprindelige bevilling er 

på kr. 114.609.000 med omplacering på kr. 5.635.000 samt tillægsbevilling på kr. 5.691.000.  

Det vil sige at der ultimo 2018 udvises et mindre forbrug på 3,1 % svarende til kr. 3.910.000 
ud fra periodisk bevilling. 

 

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut 
Tabel 1 Konto 4 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 166 -40 0 126 125 1 99,1%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 13.924 -2.830 3.799 14.893 13.586 1.307 91,2%

43 Social førtidspension 9.984 1.838 0 11.822 11.284 537 95,5%

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

45 Offentlig hjælp 11.828 -3.458 0 8.370 7.958 412 95,1%

46 Andre sociale udgifter 570 0 0 570 443 127 77,7%

47 Ældreforsorg 33.777 3.502 1.836 39.115 38.817 298 99,2%

48 Handicapområdet 44.194 6.679 0 50.873 49.775 1.098 97,8%

49 Andre sociale udgifter 166 0 0 166 36 130 21,7%

114.609 5.691 5.635 125.935 122.025 3.910 96,9%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt   
 

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:  
Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40-01-10Friplads på daginstutioner Sisimiut 166 -40 0 126 124 1 99,1%

166 -40 0 126 124 1 99,1%

Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 0,9 % svarende til kr. 1.134,00 ud fra periodisk bevilling. 

Der er tillæg på kr. - 40.000,00 fra denne konto. 

I Sisimiut er der for december måned betalt fripladser for 38 børn. 
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Konto 41- Børn og Unge:  
Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41-01-10Hjælpeforanstaltninger 1.635 -761 0 874 676 197 77,4%

41-02 Plejeophold 1.659 445 2.699 4.803 4.055 747 84,4%

41-03 Akut familiepleje 133 -60 0 73 76 -3 104,1%

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 4.124 -2.000 0 2.124 1.721 402 81,1%

41-07 Private døgninstitutioner 2.261 300 0 2.561 3.477 -916 135,8%

41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 103 -103 0 0 -3.281 3 0,0%

41-09 Familiebehandling 4.009 -651 1.100 4.458 3.582 875 80,4%

13.924 -2.830 3.799 14.893 13.586 1.307 91,2%

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 41 udviser mindre forbrug på 8,8 % svarende til kr. 1.307.000 ud af periodisk bevilling på kr. 

14.893.000.   

Der er tillæg på denne konto på kr. -2.830.000 og der er foretaget omplaceringer på kr. 3.799.000 

fra denne konto, inklusiv fra fællespuljen på konto 41. 

 

Konto 41-01: 

Der er et mindre forbrug på 22,6 % svarende til kr. 197.524,00. Der har i 2018 været støttepersoner 

til færre børn end forventet. 

 

Konto 41-02 

Der er et mindre forbrug på 15,6 % svarende til kr. 747.000. Dette skyldes, at der efter tillæg på kr. 

445.000 og omplacering på kr. 2.699.000 har været færre anbringelser hos plejefamilier end 

forventet, samt der har været fokus på og opstramning på anvendelse af underkonti.   

 

Konto 41-05:  

Der er et mindre forbrug på 18,9 % svarende til kr. 402.000. Dette skyldes, at der kun var 1 

anbringelse på Selvstyrets døgninstitution.  

 

Konto 41-07:  

Der er et merforbrug på 35,8 % svarende til kr. 916.000. Dette skyldes, at siden oktober var der 4 

uforudsigelige akutanbringelser på private døgninstitutioner. Ligeledes kan det oplyses, at 

ventetiden ved private døgninstitutioner er meget kortere end ved Selvstyrets døgninstitutioner, 

derfor anvendes de private døgninstitutioner frem for Selvstyrets døgninstitutioner.    

 

Konto 41-09: 

Der er et mindre forbrug på 19,6 % svarende til kr. 875.000. Dette skyldes primært, at der er et 

mindre forbrug på månedsløn, da der har været flere vakante stillinger gennem hele 2018. 
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Tabel 4 Antal anbragte børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension: 
Tabel 5 Konto 43-Førtidspension 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43-01 Førtidspension før 1/1-2002 0 0 110 0 5 -5 0,0%

43-03 Førtidspension efter 1/7-2016 9.984 1.838 0 11.822 11.279 543 95,4%

I alt 9.984 1.838 0 11.822 11.284 537 95,5%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
Konto 43 udviser et mindre forbrug på 4,5 % svarende til kr. 537.000 ud fra periodisk bevilling på 

kr. 11.822.000. 

Der er tillæg til denne konto på kr. 1.838.000. 

Mindre forbrug skyldes, at antallet af udbetalte førtidspensioner var færre end forventet. Der har 

været nogle borgere, der modtog førtidspension, der var afgået ved døden, samt der har været 

fraflytning fra byen gennem 2018 af borgere, der modtager førtidspension. Al refusion er tilgået 

kommunen. 

 
Tabel 6 Antal af førtidspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Oktober 196 4 2 2 204 

November 200 4 2 2 208 

December 199 4 2 2 207 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag 

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 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45-01 Off. hj. Skattepligtig Sisimiut 11.828 -3.458 0 8.370 7.957 412 95,1%

45-03 Off. Hj. Ikke skattepligtig 0 0 0 0 0 0 0,0%

11.828 -3.458 0 8.370 7.957 412 95,1%

Offentligt hjælp (1.000 kr.)

Total  
 

 Oktober November December  

Almindelige plejefamilie 33 33 32 

Professionel plejefamilie    

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 1 

Private døgninstitutioner 3 3 6 

Timi Asimi. 0 0 0 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 37 37 39 

    

Børn og unge under forlænget 

forsorg  

0 0 0 

Børn med støttepersoner  3 3 3 
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Konto 45 udviser mindre forbrug på 4,9 % svarende til kr. 412.000 ud fra periodisk bevilling. Dette 

skyldes at der gennem flere måneder har været færre, der har modtaget offentlig hjælp end det var 

forventet. 

Der er tillæg på kr. – 3.458.000 fra denne konto. 

 
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Okt Nov  Dec Okt Nov Dec Okt Nov Dec Okt Nov Dec 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

142 109 110 4 6 9 7 7 8 1 3 2 

Antal med 

karantæne 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matchgr. 3 8 7 8 0 0 0 2 2 3 1 1 1 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 29.11.18 – 21.12.18. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 300. Og 12 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 december 2018 er der i alt 218 ledige der blev registreret, heraf kvinder 93 og 125 mænd. 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser: 
Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46-01 Dagpenge ved barsel mv. 570 0 0 570 443 127 77,7%

570 0 0 570 443 127 77,7%

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 46 udviser mindre forbrug på 22,3 % svarende til kr. 127.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i 2018 har været færre borgere, der har fået udbetalt barsels dagpenge end 

forventet. Al refusion er tilgået kommunen.  

 

Konto 47 – Ældreforsorg: 
Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47-01 Alderspension 6.392 650 505 7.547 6.170 1.377 81,8%

47-02 Hjemmehjælp 4.899 -541 0 4.358 3.924 434 90,1%

47-09 Alderdomshjemmet 20.535 3.407 1.331 25.273 26.483 -1.210 104,8%

1.343 -764 0 579 824 -246 142,4%

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet 608 750 0 1.358 1.414 -57 104,2%

47 33.777 3.502 1.836 39.115 38.817 298 99,2%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

 
 

Konto 47 udviser mindre forbrug på 0,8 % svarende til kr. 298.000 ud fra periodisk bevilling.  

Der har været tillæg på kr. 3.502.000 til kontoen, samt omplacering med i alt kr. 1.836.000, inklusiv 

tillæg fra fællespuljer på konto 47. 

Januar 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. kr.3.930.768,00 inklusiv bygderne er med i 

årsforbrugsrapporten. Al refusion er tilgået kommunen. 
 

Konto 47-01: 

Der er et mindre forbrug på 18,2 % svarende til kr. 1.377.000. Det skyldes, at det forventede 

forbrug ved årets udgang ikke svarede til det tillæg og omplacering der blev tilføjet kontoen.  
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Konto 47-02: 

Der er et mindre forbrug på 9,9 % svarende til kr. 434.000. 

Der var blevet afsat ekstra midler til månedsløn til døgnhjemmehjælp, som ikke har været benyttet, 

da 

det har været svært at rekruttere medarbejdere. Hjemmehjælpen fik først sent i 2018 startet op på 

døgnhjemmehjælpen.  

Der har ikke været lønudgifter til medarbejdere i Kangerlussuaq og Itilleq da det ikke har været 

muligt at ansætte medarbejdere der. 

 

En anden årsag for det mindre forbrug har også været, at udestående regninger for 2018 først blev 

tilsendt i 2019, efter budgettet var lukket. 

 

Konto 47-09 

Der er et merforbrug på 4,8 % svarende til kr. 1.210.000. Dette skyldes, at der har været en større 

udgift til timeløn samt der har været udbetaling på overarbejde for både måneds- og timelønnede. 

Desuden har forbruget af el været højere end forventet, samt der har været udgift på et rygeskur, 

som var blevet godkendt til opførsel for flere år siden. 

Der har også været udgifter på flere reparationer af huset, som ikke har været forventet. 

 

Konto 47-15 

Der er et merforbrug på 42,4 % svarende til kr. 246.000. Der har været omplaceret for meget fra 

denne konto i forhold til forbruget, som i år også inkluderede ældrerejse. 

 

Konto 47-20: 

Der har været et merforbrug på 4,2 % svarende til kr. 57.000 denne konto. Trods tillæg og 

omplacering til denne konto, har det ikke dækket de totale udgifter til betaling for indlæggelser ved 

sundhedsvæsenet, og det skyldes at der gennem hele 2018 har været flere indlæggelser og 

efterfølgende plejeophold ved sundhedsvæsenet end forventet. 
 

Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Oktober 434 5 3 6 448 

November 434 5 3 6 448 

December 423 5 3 6 437 

 
Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

69  

(2 fra anden 

kommune) 

2 0 0 71 

Ældre med 

støtteperson 

3 0 0 0 3 

Støttepersoner 3 0 0 0 3 
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Hjemmehjælp 
Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussua

q 

 Oktober Novemb

er 

Decemb

er 

Ok

t 

No

v 

De

c 

Ok

t 

No

v 

De

c 

Ok

t 

No

v 

De

c 

Borgere 

med 

hjemmehjæ

lp 

119 114 114 2    2 2 2 2 2    0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

      12 

        + 

revalide

nt 

14 

+ 

revaliden

t 

       14 

+ 

revalide

nt 

2 2 2 0 0 3    0       0 0 

 

Plejehjemmet ”Qupanuk” 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i december 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 48 - Handicap: 
Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet 

Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet 1.769 -1.769 0 0 0 0 0

48-01 Hjemmeboende børn 2.282 -337 0 1.945 2.027 -83 104,3%

48-02 Hjemmeboende voksne 3.619 331 0 3.950 4.007 -57 101,5%

48-03 Bofællesskaber 14.035 1.091 0 15.126 14.402 724 95,2%

48-04 Værestedet IVIK 372 -231 0 141 88 53 62,5%

48-05 Aktiviteter for handicappede voksne 3.121 601 0 3.722 3.527 194 94,8%

48-15 Hjælpemidler, hjemmeboende 520 0 0 520 432 88 83,1%

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn 2.788 3.050 0 5.838 6.187 -350 106,0%

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne 3.010 3.575 0 6.585 6.753 -168 102,6%

48-20 Handicapinstitutioner Danmark børn 0 568 0 568 668 -101 117,7%

48-21 Handicapinstitutioner Danmark voksne 12.678 -200 0 12.478 11.679 798 93,6%

44.194 6.679 0 50.873 49.775 1.098 97,8%Total  
 

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 2,2 % svarende til kr. 1.098.000 ud fra periodisk bevilling. 

Der har været tillæg til denne konto. 
 

  

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 4 

Med støttebehov  38 

Beboere med handicap  2 

Demente 25 

Aflastning  1 

Personale  

Faglærte  20 

Ufaglærte  49 

Ufaglærte støttepersoner 9 

Revalidender  0 

Køkkenelever  0 

Antal på venteliste, revideret 10. 

december 2018  

31 
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Konto 48-01: 

Der er et merforbrug på 4,3 % svarende til kr. 83.000. Dette skyldes at der blev omplaceret for 

meget fra denne konto, samt at der har været mere aflastning for hjemmeboende børn end forventet. 

 

Konto 48-03: 

Der er et mindre forbrug på 4,8 % svarende til kr. 724.000. Dette skyldes at tillægget til denne 

konto har været for stort, da udgift til timeløn ikke har været så stort som forventet.  

 

Konto 48-04: 

Der er et mindre forbrug på 37,5 % svarende til kr. 53.000. Dette skyldes at der har været 

omplaceret for lidt fra denne konto. 

 

Konto 48-05: 

Der er et mindre forbrug på 5,2 % svarende til kr. 194.000. Dette skyldes at der har været 

omplaceret for lidt fra denne konto. 

 

Konto 48-15: 

Der er et mindre forbrug på 16,9 % svarende til kr. 88.000. Dette skyldes at der ikke er købt så 

mange hjælpemidler som forventet. Ergoterapeuten blev først ansat august 2018, og det er hende 

der står for vurdering og indkøb af hjælpemidler. 

 

Konto 48-16: 

Der er et merforbrug på 6,0 % svarende til kr. 350.000. Der har været en lille overforbrug og det 

skyldes fremsendelse af regninger sent på året for tidligere måneder, som ikke har været med i 

vurdering af behov ved ansøgning om tillægsbevilling. 
 

Konto 48-17: 

Der er et merforbrug på 2,6 % svarende til kr. 168.000. Dette skyldes at der er 1 borger, der har 

været på ophold på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov, og han er blevet hjemtaget til Grønland med 

takstbetaling dertil. Desuden er der anbragt 1 borger i efteråret til en døgninstitution. 

Desuden skyldes det fremsendelse af regninger sent på året for tidligere måneder, som ikke har 

været med i vurdering af behov ved ansøgning om tillægsbevilling. 

 

Konto 48-20: 

Der er et merforbrug på 17,7 % svarende til kr. 101.000. Dette skyldes fremsendelse af regninger 

sent på året for tidligere måneder for børn på efterskoleophold, som ikke har været med i vurdering 

af behov ved ansøgning om tillægsbevilling. 

Desuden er der fejlkontering på denne konto med kr. 409.882,00, som skal om konteres til konto 

48-16, da børnene er anbragt på handicapinstitution i Grønland. 

 

Konto 48-21: 

Der er et mindre forbrug på 6,4 % svarende til kr. 798.000. Dette skyldes, at der ikke blev modtaget 

regninger for december ved årets regnskabs afslutning. 
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Tabel 17 Antal på handicapområdet  

  Børn 

med 

handicap 

Voksne 

med 

handicap 

Beboere i 

boenheder 

Voksne 

på 

døgninst 

Grønland 

Voksne 

på 

døgninst 

i  

Danmark 

Børn på 

døgninst 

i 

Grønland 

Børn på 

døgninst 

i 

Danmark 

Borgere 

med 

handicap 

i alt 

Oktober  13 79 29 8 10 5 3 147 

November  13 80 30 7 9 5 3 147 

December  13 87 24 7 9 5 3 148 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter: 
Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49-03 Sociale projekter 166 0 0 166 35 130 21,7%

166 0 0 166 35 130 21,7%

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 49 udviser mindre forbrug på 78,3 % svarende til kr. 130.000 ud fra periodisk bevilling. 

Dette skyldes få aktiviteter, der er blevet konteret på denne konto. 

 

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 konkluderer, at forbruget ved årsregnskabet 2018 holder sig inden for de 

bevilgede midler. 

Trods tillæg til konto 4 på i alt 5.691.000 er der overskud på i alt 3.910.000. 

 

Indstilling 

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

- at årsrapport ultimo 2018 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo 2018 Sisimiut 

2. 5.1 Skabelon til forbrugsanalyse for institutioner (fra Håndbog i Økonomirapportering og 

budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia)  
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Punkt 04 Årsrapport 2018 for Området for Familie, Maniitsoq  

 

Journalnr.  06.03.01 

 

Baggrund 

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

Årsrapporten 2018 for Området for Familie fremlægges hermed. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 100 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

Forbruget i Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger i alt på 94,3 procent, svarende til 

110.577.723 kr, ud af en bevilling på 117.252.000 kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer indenfor 

konti ligger i alt på 16.843.000 kr. Forbruget udviste ved udgangen af 2018 et mindreforbrug på 5,7 

procent, svarende til 6.674.000 kr. 

 

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq 
tabel 1 Konto 4  

 

Området for Familie (1.000 kr) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

40 Fripladser, 

daginstitutioner 

103 0 0 103 93 10 89,8% 

41 Hjælpeforanstaltninger 

for børn og unge  

15.829 14.961 873 31.663 27.155 4.508 85,8% 

43 Social førtidspension   8.576 -250 0 8.326 6.955 1.371 83,5% 

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

45 Offentlig hjælp 6.280 -15 0 6.265 5.178 1.087 82,7% 

46 Andre sociale udgifter 867 0 0 867 348 519 40,2% 

47 Ældreforsorg 33.013 3.268 0 36.281 35.540 741 98,0% 

48 Handicapområdet 35.051 -1.393 0 33.658 35.017 -1.359 104,0% 

49 Andre sociale udgifter   479 -390 0 89 81 8 90,6% 

                  

I alt 100.409 15.970 873 117.252 110.578 6.674 94,3 % 
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Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 
Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 

 

Hjælpeforanstaltninger for 

børn og unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

40-01 Udgifter til fripladser i 

daginstitutioner    

103 0 0 103 93 10 89,8% 

  

 

              

I alt 103 0 0 103 93 10 89,8% 

 

Konto 40-01: 

Der er bevilget 103.000 kr., og forbruget udviser et mindreforbrug på 10,2 procent, svarende til 

10.457 kr. Ved fripladser i daginstitutioner i Maniitsoq, der også gælder ved anbringelser af børn 

udenfor hjemmet udenfor kommunen, er der 12 børn, der har en friplads.  

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 
Tabel 3 Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

 

Hjælpeforanstaltninger for børn og 

unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

41-01 Hjælpeforanstaltninger 1.610 59 0 1.669 1.493 176 89,5% 

41-02 Plejeforhold 1.992 323 0 2 .315 2.097 218 90,6% 

41-03 Akut familiepleje   73 127 0 200 190 10 95,1% 

41-04 Proff. plejefamilie 593 75 0 668 660 8 98,8% 

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner  4.610 5345 0 9.955 7.203 2.752 72,4% 

41-07 Private døgninstitutioner 2.205 6684 0 8.889 8.888 1 100,0 % 

41-08 Boenhed for unge  1.821 -497 0 1.324 3.076 - 1.752 232,3% 

41-09 Familiebehandling 2.925 2845 873 6.643 3.547 3.096 53,4% 

I alt 15.829 14.961 873 31.663 27.155 4.508 85,8% 

 

Konto 41 udviser et forbrug på i alt 85,8 procent, svarende til 27.154.759 kr. ud af en bevilling på 

31.663.000 kr. Der er for kontoen givet en tillægsbevilling på 14.961.000 kr. og omplaceret 873.000 

kr., og forbruget udviste ved udgangen af 2018 et mindreforbrug på 14,2 procent 

 

Konto 41-01: 

Det samlede forbrug ligger på 89,5 procent, svarende til 1.493.288 kr., ud af en bevilling på 

1.669.000 kr., der er givet en tillægsbevilling på 59.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at 

støtteforanstaltninger for børn ikke har været optimalt på grund af manglende støttepersoner. 

 

Konto 41-02: 

Der er givet en bevilling på 1.992.000 kr., og givet en tillægsbevilling på 323.000 kr., så der samlet er 

bevilget 2.315.000 kr. Plejeforhold udviser et mindreforbrug på 9,4 procent, svarende til 218.365 kr. Det 

samlede forbrug udviser er mindreforbrug, der primært skyldes de stadig igangværende sager vedrørende 

nye plejefamilier, ligesom de anbragte børn udenfor hjemmet ikke er anset som egnet til at blive anbragt 

hos plejefamilier. 
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Konto 41-05: 

Der er givet en bevilling på 4.610.000 kr., og givet en tillægsbevilling på 5.345.000 kr., så der 

samlet set bevilget 2.315.000 kr. Forbruget på selvstyreejet døgninstitutioner udviser et 

mindreforbrug på 27,6 procent, svarende til 2.751.540 kr. I løbet af året var 7 børn anbragt i 

døgninstitutioner, et barn blev anbragt i en døgninstitution i løbet af året, og et barn er anbragt i 

ungdomsboenheden. Et barn er hjemgivet, så er i udgangen af året har været fem børn anbragt i 

selvstyreejet døgninstitutioner. Til trods herfor er der brugt meget tid på hjemgivelsessager og 

sagsforløbet. 

 

Konto 41-07: 

Der er givet en bevilling på 2.205.000 kr., og givet en tillægsbevilling på 6.684.000 kr., så der 

samlet set er bevilget 8.889.000 kr. Forbruget udviser et forbrug på 100 procent. I løbet af året blev 

der anbragt 15 børn i private døgninstitutioner, hvoraf tre er nyanbringelser, tre hjemgivet, og to 

anbragt hos plejefamilier. 

 

Atuiffik 41-08: 

Ungdomsboenheden udvidser et forbrug på 232,3 procent, hvor forbruget udviser et overforbrug på 

-1.752.000 kr., hvilket skyldes at bevillingerne er indarbejdet på konto 41-09. Der er givet en 

bevilling på 1.821.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på - 497.000 kr., så der samlet set er 

givet en bevilling på 1.324.000 kr. Overbruget skyldes primært, at lønudgifterne til personalet i 

ungdomsboenheden er flyttet til familiecentrets budget. Merforbruget skyldes bl.a., at en af 

beboerne har mere behov end andre, og det er nødvendigt, at der er døgnpersonale i boenheden, og 

personalet har flere timer på grund af sikkerheden.  

 

Konto 41-09: 

Der er givet en bevilling på 2.925.000 kr. og givet en tillægsbevilling på 2.845.000 kr. og 

omplaceret 873.000 kr., så der samlet set er bevilget 6.643.000 kr. Kontoen udviser et 

mindreforbrug på 46,6 procent, svarende til 3.095.942 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at 

lønudgifterne i ungdomsboenheden er flyttet, og at forholdet blev bragt i orden af lønningskontoret 

efter bevillingerne var flyttet, og at socialrådgiverstillingen har været ubemandet i et år, ligesom 

forebyggelsesstillingerne i Maniitsoq og Kangaamiut samt pædagogstillingen blev ubemandet i 

udgangen af 2018. Nogle af forebyggelsestiltagene stod stille, da forebyggelseskonsulenten opsagde 

sin stilling, ligesom administrationen ikke har magtet at tage hånd om de forskellige tiltag på grund 

af personalemangel. Bevillingerne til familietiltag er ikke benyttet, da informationer om, til hvilken 

formål bevillingerne skal benyttes til har manglet, hvorfor der ikke er udarbejdet en plan over 

arrangementer, og det planlagte forældrekursus er desuden indstillet på grund af personalemangel. 

 
 Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet 

 oktober november December 

Børnefamilie klienter    67 

Børn som er anbragt udenfor hjemmet hos plejefamilier     

20 

I Selvstyrets døgninstitutioner  4 5  

5 

I private døgninstitutioner  8 8 7 

I Prof. plejefamilier  2 2 2 

Anbragte udenfor hjemmet i alt   34 
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Konto 43 – Social førtidspension 
Tabel 5 konto 43 – Social førtidspension   

Social førtidspension (1.000 kr) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

43-01 Førtidspension før 2002 0 0 0 0 0 0 0,0% 

43-02 Førtidspension efter 2002 0 0 0 0 -10 10 0,0% 

43-03 Førtidspension efter  1/7-16  8576 -250 0 8.326 6.965 1.361 83,7% 

I alt 8.576 -250 0 8.326 6.955 1.371 83,5% 

 

Konto 43 udviser et forbrug på i alt 83,5 procent, svarende til 6.955.102 kr., der er fratrukket -

250.000 kr.  ud af bevillingerne på 8.576.000 kr. fra bevillingerne, så mindreforbruget er på 16,5 

procent. I udgangen af året var der i Maniitsoq og bygderne 146, der var berettiget førtidspension, 

fordelt som følgende: 
Tabel 6 Antal berettiget førtidspension, inkl. Bygderne 

 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Katillugit  

Oktober 126 11 4 6 147 

November 125 11 4 6 146 

December 125 11 4 6 146 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag 

 

Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

44-01 Underholdsbidrag, 

betalt forud 

211 -211 0 0 211 -211 0,0% 

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

 

Konto 44-01: 

Ved udgangen af året var der brugt 211.000 kr, og som følge af omplaceringer til andre konti med 

overforbrug, udviste forbruget et overforbrug på 211.000 kr. 

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 
Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp 

Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

45-01 Skattepligtige offentlig hjælp 5.892 85 0 5.977 5.073 904 84,9% 

45-03 

Offentlig hjælp, ikke 

skattepligtige 388 -100 0 

288 

105 

183 36,6% 

I alt 6.280 -15 0 6.265 5.178 1.087 82,7% 

 

Konto 45 udviser et forbrug på 17,3 procent, svarende til 1.087.000 kr. ud af en bevilling på 

6.280.000 kr., der blev fratrukket -15.000 kr., så bevillingerne endte på 6.265.000 kr. 

Mindreforbruget skyldes primært mindreforbruget i kontoen på 45-03 ikke skattepligtig offentlig 

hjælp. 
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Konto 45-01: 

Der er for kontoen givet en bevilling på 5.892.000 kr. og givet en tillægsbevilling på 85.000 kr., så 

der samlet set er givet en bevilling på 5.977.000 kr. Skattepligtige offentlig hjælp udviser et 

mindreforbrug på 15,1 procent, svarende til 904.000 kr. 

Der har i 2018 været færre arbejdsledige end forventet, dette skyldes de to fabrikker dvs. at 

Maniitsoq Fish og Royal Greenland kører optimalt, og som er de mest mærkbare mht. 

medarbejdere.  Når fabriksmedarbejderne stempler sig ind som arbejdsledige, når de midlertidige 

bliver hjemsendt, bliver offentlig hjælp ikke udbetalt, da de får udbetalt arbejdsmarkedsydelser. 

 

Konto 45-03: 

Der er bevilget 388.000 kr., men der er fratrukket -100.000 kr., så der samlet set er bevilget 288.000 

kr. Ikke skattepligtige offentlig hjælp udviser et mindreforbrug på 63,4 procent, svarende til 

183.000 kr. Der er udbetalt hjælp i forbindelse med nære pårørendes sygdom og rejser i forbindelse 

med dødsfald i, ligesom der er indhentet lægeerklæringer. 

 
Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. Bygder 

 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Okt. Nov. Dec. Okt Nov Dec

. 

Okt. Nov. Dec. Okt. Nov Dec

. 

Antal offentlig 

hjælps 

modtagere 

 

102 

 

113 

 

103 

 

9 

 

13 

 

14 

 

1 

 

5 

 

5 

 

3 

 

6 

 

4 

Antal med 

karantæne 

 

 

10 

 

13 

 

16 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Match 

gruppe 3 
35 33 30 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 
Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser 

 

Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

46-01 Barselsdagpenge  715 0 0 715 233 482 32,6% 

46-02 Sociale boliger 152 0 0 152 115 37 75,8% 

I alt 867 0 0 867 348 519 40,2% 

 

Konto 46 udviser et forbrug på 40,2 procent, svarende til 348.000 kr. ud af en bevilling på 867.000 

kr. Der er et mindreforbrug på 59,8 procent.  

 

Konto 46-01: 

Der er bevilget 715.000 kr., og konto for barselsdagpenge udviser et mindreforbrug på 67,4 procent, 

svarende til 482.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært barselsdagpenge, der udviser et 

mindreforbrug mod forventning. 

 

Konto 46-02: 

Der er bevilget 152.000 kr., konto for socialboliger udviser et mindreforbrug på 24,2 procent, 

svarende til 37.000 kr. 
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Konto 47 - Ældreforsorg 
Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg 

 

Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

47-01 Alderspension  5.185 -1374 0 3.811 3.267 544 85,7% 

47-02 Hjemmehjælp 3.672 554 0 4.226 4.211 15 99,6% 

47-09 Alderdomshjemmet 22.724  4.688 0 27.412 27.311 101 99,6% 

47-15 

Omsorgsforanstaltninger 

for ældre  919 -200 0 

719 

605 

114 84,2% 

47-20 

Plejeforhold ved 

sundhedsvæsenet 513 -400 0 

113 

146 

-33 129,6% 

I alt 33.013 3.268 0 36.281 35.540 741 98,0% 

 

Konto 47 udviser et samlet forbrug på 98,0 procent, svarende til 35.540.000 kr. For bevillingerne på 

33.013.000 kr. blev der givet en tillægsbevilling på 3.268.000 kr., så der samlet set er bevilget 

36.281.000 kr. Der er et mindreforbrug på 2 procent. 

 

Konto 47-01: 

Der er bevilget 5.185.000 kr., og der er fratrukket - 1.374.000 kr., så der således er bevilget 

3.811.000 kr. Konto for alderspension udviser et mindreforbrug på 14,3 procent, svarende til 

544.000 kr. Fratrukket tillægsbevillingerne ligger forbruget for alderspensionister på 85,7 procent, 

ved udgangen af året var der i alt 303 alderspensionister i Maniitsoq og bygder, og er fordelt som 

følgende. 

 
Tabel 12 – Alderspensionister i Maniitsoq, inkl. bygder 
 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Katillugit  

Oktober 239 36 12 13 300 

November 242 36 12 13 303 

December 242 36 12 13 303 

 
 

Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støtteperson, inkl. bygder 
 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Katillugit  

Antal på venteliste til ældreboliger 21 0 0 0 21 

Ældre med støtteperson 29 1 1 2 36 

Støttepersoner 4 1 (1) 1 (1) 7 

 

Konto 47-02: 

Konto for hjemmehjælp udviser et forbrug på 99,6 procent, og der blev i 2018 givet en 

tillægsbevilling på 554.000 kr., så der samlet set er bevilget 4.226.000 kr. Årsagen til behovet for 

omplacering skyldes til dels, at udgifterne til timelønnede hjemmehjælpere er steget som følge af 

indførsel af døgnhjemmehjælp pr. 1. juli 2018, ligesom bevillingerne for støttepersoner 

(normeringer) ikke er blevet justeret. Behovet er stigende, ligesom behovet for borgere der ikke kan 

være alene, borger med svært behov for hjælp på grund af alderdom er stigende (nogle venter på en 

plads i alderdomshjemmet). 
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Hjemmehjælp 
Tabel 14 -  Fordeling af antal medarbejdere og klienter, inkl. Bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Okt Nov Dec Okt Nov Dec Okt Nov Dec Okt Nov Dec 
Med hjemmehjælp  

73 

 

79 

 

77 

 

10 

 

12 

 

15 

 

6 

 

4 

 

3 

 

6 

 

7 

 

7 
Hjemmehjælperne  

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 
 

Konto 47-09: 

Der er bevilget 22.724.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på 4.688.000 kr., så der i alt er bevilget 

27.412.000 kr. Alderdomshjemmet udviser et mindreforbrug på 0,4 procent, svarende til 101.282 kr. 

 

Det har i 2018 været behov for at søge om tillægsbevillinger, der også blev imødekommet. Der har været 

behov for omplaceringer indenfor konti - for at tilpasse bevillinger samt forbruget. Derfor er der i 

indenfor nogle konti merforbrug pga. "behovsmæssigt" omplaceringer. 

Bevillingerne for 2018 har været nødt til at blive justeret i henhold til normeringerne, sidste år i 

2017 blev der bevilget 9.981.000 kr., og bevillingerne til månedslønnede i 2018 var på 7.809.000 

kr. 

Beboerne i år er blevet mere plejekrævende, der er flere demente, der har behov for ekstra omsorg, 

ligesom personalet må føre tilsyn med handicappede, der lider af svært psykisk handicap. Det er 

mærkbart, at enkelte beboere med behov for tilsyn af en sygeplejerske og en læge er øget. Dette 

viser, at borgere med behov for hjælp er begyndt at flytte til alderdomshjemmet – og at ældre, der 

har boet i alderdomshjemmet i flere år nu har behov for øget omsorg. I henhold til ovennævnte 

forhold har vi måttet bruge flere timelønnede medarbejdere – normalt er der tre på nattevagten, men 

forholdet har gjort, at vi måtte have fem medarbejdere på. 

 

På grund af stigning i varepriserne, er der tilført yderligere 442.000 kr. til forplejning, ligesom 

grønlandske råvarer er dyre. Beboere med speciel kost stiger til dels på grund af allergi.  

 

Renoveringsbehovet er stigende, hvorfor der er givet en tillægsbevilling på 104.000 kr. til renovering, da 

en del værelser må renoveres efter flere års beboelse. 

 

Alderdomshjemmet Neriusaaq og Alderdomshjemmet i Kangaamiut 
Tabel15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere ved udgangen af december samt venteliste. 

Beboere Maniitsoq Kangaamiut 

Selvhjulpne beboere 9 0 

Beboere med behov for støtteperson 11 7 

Handicappede beboere 6 0 

Demensramte 16 1 

Borgere i aflastning 2 0 

Antal beboere 42  8 

    

Personalet:    

Faglærte 27 2 

Ufaglærte 33 10 

Støttepersoner 3 0 

I alt 63 12 

Under aktivering 3  

Ventelisten pr. 31/12-2018 17 1 
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Konto 47-15: 

Der er bevilget 919.000 kr., og der er fratrukket - 200.000 kr., så der samlet set er bevilget 719.000 kr. 

Forbruget ved udgangen af året ligger på 84,2 procent, og udviser således et mindreforbrug på 15,8 

procent, svarende til 113.909 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er udleveret færre buskort til 

ældre end forventet. 

 

Konto 47-20: 

Der er bevilget 513.000 kr., og der er fratrukket - 400.000 kr., så bevillingen ender på 113.000 kr. 

Forbruget ved udgangen af året ligger på 129,6 procent, og udviser et overforbrug på 29,6 procent, 

svarende til 33.000 kr. 
 

Konto 48 - Handicapområdet 
Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet 

 

Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

48-00 

Fælles bevillinger for 

handicappede 1.520 -682 0 

838 

920 

-82 109,8% 

48-01 

Hjemmeboende 

handicappede børn 2.004 -547 0 

1.457 

1.259 

198 86,4% 

48-02 

Handicappede, 

hjemmeboende voksne  3.541 265 0 

3.806 

4.004 

-198 105,2% 

48-03 Bofællesskaber 7.861 -1918 0 5.943 5.809 134 97,7% 

48-05 Naapiffik Maniitsoq 1.094 -115 0 979 739 240 75,5 % 

48-15 

Hjælpemidler - til 

hjemmeboende 30 30 0 

60 

19 

41 31,1% 

48-16 

Døgninstitutioner for 

handicappede børn i 

Grønland 0 1344 0 

1.344 

1.280 

64 95,2% 

48-17 

Døgninstitutioner for 

voksne handicappede i 

Grønland 7.385 1710 0 

9.095 

8.848 

247 97,3 % 

48-18 

Hjemmeboende med 

plejebehov 2.792 -950 0 

1.842 

1.803 

39 97,9% 

48-21 

Døgninstitutioner for 

voksne handicappede i 

Danmark 8.824 -530 0 

8.294 

10.336 

-2.042 124,6% 

I alt 35.051 -1.393 0 33.658 35.017 -1.359 104,0% 

 

Der er for konto 48 samlet set bevilget 35.051.000 kr., hvoraf - 1.393.000 kr. er omplaceret til andre 

konti. Der er således et overforbrug på 4,0 procent, svarende til 1.359.074 kr., svarende til de 

omplacerede midler. 

 

Konto 48-00: 

Der er bevilget 1.520.000 kr., og der er fratrukket - 682.000 kr., så der er i alt bevilget 838.000 kr. 

Der er et overforbrug på 9,8 procent, svarende til 82.124 kr. Bevillingerne til timelønnede blev 

fratrukket med -105.000, da samtlige personale er månedslønnede. Bevillingerne til 

personaleudgifter på 507.000 kr. er fratrukket med -200.000 kr., da udgifterne til personalekursus i 

2018 er blevet fordelt. 

Der er for eksterne tjenesteydelser bevilget 54.000 kr., hvor 54.000 kr. blev omplaceret til andre 

konti, da man er påpasselig med at bruge eksterne tjenesteydelser. 

Der er bevilget 25.000 kr. til driftsudgifter uden bevilling, overforbruget ligger på 263,8 procent, 

svarende til 66.000 kr., hvilket primært skyldes problemer med at finde beboere til samtlige 
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handicaplejligheder i den nye handicapbolig, hvorfor udgifterne er forbundet med de tomme 

lejligheder. 

 

Konto 48-01: 

Der er bevilget 2.004.000 kr., og der er fratrukket - 547.000 kr., så der samlet set er bevilget 

1.457.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 13,6 %, svarende til 198.152 kr. 

Der er bevilget 1.022.000 kr. til timelønnede støttepersoner, og der er fratrukket -250.000 kr., da  

sagsbehandling indenfor børneområdet i konto 41 er højere, og får dækket udgifterne fra denne 

konto.  

Der er bevilget 132.000 kr. til aktiviteter, og der er fratrukket -100.000 kr., der primært skyldes 

færre udgifter til aktiviteter i forbindelse med handicappede, der har en plads almindelige 

institutioner.  

Der er for tabt arbejdsfortjeneste bevilget 223.000 kr., og der er fratrukket 223.000 kr., da der er 

færre ansøgninger fra forældre som har behov for dækning af tabt arbejdsfortjeneste i år.  

Der er for forældre med behov for aflastning bevilget 26.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling 

på  22.000 kr., da der i år 2018  er flere handicappede børn, og blandt dem var der flere familier, 

som havde behov for aflastning.  

 

Konto 48-02: 

Der er bevilget 3.541.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på 265.000 kr., så der samlet er 

bevilget 3.806.000 kr. Kontoen udviser et merforbrug på 5,2 %, svarende til kr. 197.912 kr. Der er 

for månedslønnede støttepersoner et budget på 846.000 kr., og der er fratrukket -350.000 kr., da der 

er færre månedslønnede i forhold til timelønnede, og der er for timelønnede støttepersoner en 

bevilling på 1.703.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på 465.000 kr. 

Selvom der ikke er budgetteret for timelønnede støttepersoner, er der givet en tillægsbevilling på 

50.000 kr. til dækning af overtimer, da støttepersonerne har været nødsaget til at arbejde over på 

grund af personale mangel. 

Der er budgettet 293.000 kr. til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der blev fratrukket med kr. -

160.000, da forbruget har været mindre end forventet.  

Der er budgetteret 697.000 kr. til personlig tillæg, og der er givet tillægsbevilling på 255.000 kr. , så 

der samlet er en bevilling på 952.000 kr., men forbruget er til trods herfor på 112,5 procent. 

Forbrugsprocenten svarer til 119.000 kr., og overforbruget skyldes primært manglende ergoterapeut 

i længere tid, og ved ansættelse af en ergoterapeut har det været nødvendigt at anskaffe nye 

manglende udstyr, og udskiftning af gamle udstyr. 

  

Konto 48-03: 

Der er bevilget 7.861.000 kr., og der er omplaceret - 1.918.000 kr. til andre konti, så der samlet er 

en bevilling på 5.943.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 2,3 procent, svarende til 134.000 

kr. Der er for månedslønnede budgetteret 1.820.000 kr., der er dog fratrukket -450.000 kr., da der i 

forhold til normeringen er færre månedslønnede. 

Der er for timelønnede budgetteret 4.761.000 kr., der er dog fratrukket -1.140.000 kr., da 

normeringen er reduceret, og normering er først nu korrigeret til det faktiske behov, og det vil først 

kunne mærkes økonomisk i de kommende år. 

Der er for forplejning budgetteret kr. 440.000, og der er fratrukket -380.000, da beboerne er begyndt 

at tage på indkøb.   

Der er for driftsudgifter budgetteret kr. 1.040.000, hvor der er fratrukket -500.000, det skyldes, at 

budgettet ikke er blevet ændret efter en fællesbolig blev ophævet.  
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Konto 48-05: 

Der er bevilget 1.094.000 kr., og der er omplaceret - 115.000 kr., så der samlet er en bevilling på 

979.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 24,5 procent, svarende til 240.000 kr. Der er for 

timelønnede i "Naapiffik" fratrukket 244.000 kr. fra budgettet, da begge ansatte er månedslønnede. 

 

Konto 48-15: 

Der er bevilget 30.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på 30.000 kr., så det smalede bevilling 

er på 60.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 68,9 procent, svarende til 41.000 kr. Hvilket 

skyldes flere ansøgninger om hjælpemidler end forventet. 

 

Konto 48-16: 

Kontoen er ikke budgetteret, men der er omplaceret 1.344.000 kr. fra andre konti, der er et 

mindreforbrug på 4,8 procent, svarende til 64.000 kr. Det skyldes, at et barn med vidtgående 

handicap, der er omfattet af forordningen for personer med vidtgående handicap, er blevet anbragt i 

en institution i løbet af 2017, og er til d.d. anbragt. 

 

Konto 48-17:  

Der er bevilget 7.385.000 kr., og der er givet en tillægsbevilling på 1.710.000 kr., så det samlede 

budget lå på 9.095.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 2,7 procent, svarende til 247.000 

kr. 

 

Konto 48-18: 

Der er bevilget 2.792.000 kr., og der er fratrukket - 950.000 kr., så det samlede budget ligger på 

1.842.000 kr. Kontoen udviser et mindreforbrug på 2,1 %, svarende til 39.000 kr.  Bevillingerne er 

reduceret, da flere beboere i Neriusaaq, der er omfattet af forordningen for personer med vidtgående 

handicap, er gået bort ved døden. 

 

Konto 48-21: 

Der er bevilget 8.824.000 kr., og der er fratrukket -530.000 kr., så der samlet set er budgetteret med 

8.294.000 kr. Kontoen udviser et overforbrug på 24,6 procent, svarende til 2.042.000 kr. 

Overforbruget skyldes til dels, at regninger for 2017 er betalt primo 2018. Regningerne blev 

modtaget efter afslutning af regnskabet.  

 
Tabel 17 Antal handicappede klienter. 

 

 Børn 

med 

handi

cap 

Voks

ne 

med 

handi

cap 

Bebo

ere i 

boenh

eder 

Voksne på 

døgninstitu

tioner i 

Grønland 

Voksne 

på 

døgnins

titution

er i 

Danma

rk 

Børn på 

døgninstituti

oner i 

Grønland 

Børn på 

døgninstitut

ioner i 

Grønland  

meeqqat 

I alt omfattet 

af 

handicapforo

rdningen 

Oktober 13 61 11 13 11 1 0 110 

November 15 64 11 14 11 1 0 114 

December 14 65 11 13 10 1 0 114 
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Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser 

Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilling Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

49-02 Forsøg vedr. social omstilling 59 0 0 59 0 59 0,0% 

49-04 Alkoholmisbrugsbehandling 415 0 0 415 325 90 78,4% 

                  

Total 474 0 0 474 325 149 68,7 % 

 

I konto 49 er der ingen større forbrug, primært fordi at behandling mod alkohol, hash og ludomani 

er blevet gratis med virkning fra januar 2016, hvor konsekvensen er, at denne konto benyttes til 

personer, der kommer i behandling på Behandlingsstedet i Nuuk.  Således ligger årsforbruget på 

68,7 %, svarende til kr. 325.000, resterende er i alt kr. 149.000.  

 

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. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

 

Administrationens vurdering 

For Område for Familie har det været udfordrende, at skulle bruge midler indenfor budgettet for 

2018. Sagsbehandling for børnefamilier har givet anledning til omplacering mellem konti, ligesom 

det har været nødvendigt at søge om tillægsbevillinger, og der er således givet en tillægsbevilling til 

konto 4 på i alt 15.970.000 kr., ligesom der er omplaceret 873.000 kr. til en anden konto, hvoraf 

6.674.000 kr. ikke blev benyttet. Dette skyldes, at de forventede udgifter fra sommer til udgangen af 

året er omplaceret i december, ligesom forslag til tillægsbevillinger er brugt uden ændringer. 

 

Indstilling 

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

 

- at årsrapporten for 2018 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Balanceudskrift for konto 4 ved udgangen af 2018 - Maniitsoq 
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Punkt 05 Månedsrapport ultimo februar 2019, 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 2019 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 20,1 % svarende til forbrug 

på kr. 23.668.000 fra bevilling på kr. 117.996.000.  

Det vil sige at der i februar 2019 udvises et merforbrug på 3,5 % svarende til kr. 4.002.000 ud fra 

periodisk bevilling. 

 

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut 
Tabel 1 Konto 4 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 168 0 0 168 7 161 4,2%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 2.614 12.617 17,2%

43 Social førtidspension 10.251 0 0 10.251 3.501 6.749 34,2%

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

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 1.071 10.919 8,9%

46 Andre sociale udgifter 632 0 0 632 519 113 82,1%

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 10.186 24.570 29,3%

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 5.768 39.030 12,9%

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 0 168 0,0%

117.996 0 0 117.996 23.668 94.327 20,1%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:  
Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 168 0 0 168 7 161 4,2%

168 0 0 168 7 161 4,2%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 12,4 % svarende til kr. 21.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der er kun bevilget friplads til 12 børn. 

 

Konto 41- Børn og Unge:  
Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 2.614 12.617 17,2%

15.232 0 0 15.232 2.614 12.617 17,2%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
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Konto 41 udviser et merforbrug på 0,6 % svarende til kr. 75.000 ud af periodisk bevilling.    

Der er flere anbragte børn end forventet. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension: 
Tabel 5 Konto 43-Førtidspension 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

43 Førtidspension efter 1/7-2016 10.251 0 0 10.251 3.501 6.749 34,2%

I alt 10.251 0 0 10.251 3.501 6.749 34,2%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser et merforbrug på 17,6 % svarende til kr. 1.792.500 ud fra periodisk bevilling.  

Forbrug skyldes, at marts 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.625.560 inklusiv bygderne er med 

i februar måneds forbrugsrapport.   

 

Refusion på i alt kr. 853.966,50 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet 

sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka den 5. i efterfølgende 

måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 
Tabel 6 Antal af førtidspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

December 199 4 2 2 207 

Januar 199 3 2 3 207 

Februar 199 3 2 3 207 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag 

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 

 

  

 December Januar  Februar 

Almindelige plejefamilie 32 36 36 

Professionel plejefamilie 0 0 0 

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 1 

Private døgninstitutioner 6 6 6 

Akutte anbringelser 0 5 2 

Surrogatanbringelser  1 2 2 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 40 50 47 

Aflastning  1 0 

Hjemtagelser 1 0 0 

Børn og unge med efterværn  0 0 0 

Børn med støttepersoner  3 3 3 



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2019, den 13. marts 2019 - Referat 

 

 

 26 

Konto 45 - Offentlig hjælp: 
Tabel 8 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 1.071 10.919 8,9%

11.990 0 0 11.990 1.071 10.919 8,9%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 udviser mindre forbrug på 7,7 % svarende til kr. 927.333 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i løbet af årets første 2 måneder er flere arbejdsledige, der har fået 

arbejdstilbud. Dog er der flere, som har fået karantæne. 

 
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

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

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

110 119 105 9 8 9 8 7 9 2 3 1 

Antal med 

karantæne 

1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matchgr 3 8 12 18 0 0 0 3 0 2 1 3 0 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 22.01.19 – 19.02.19. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 335. Og 18 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 2019 er der i alt 189 ledige der blev registreret, heraf 97 kvinder og 92 mænd. 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser: 
Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

46 Andre sociale ydelser 632 0 0 632 519 113 82,1%

632 0 0 632 519 113 82,1%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 65,5 % svarende til kr. 413.667 ud fra periodisk bevilling.  

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

Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i 

efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 

Konto 47 – Ældreforsorg: 
Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 10.186 24.570 29,3%

34.757 0 0 34.757 10.186 24.570 29,3%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 udviser et merforbrug på 12,7 % svarende til kr. 4.393.000 ud fra periodisk bevilling.  

Med i forbrugsrapporten er udbetalinger for marts 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 3.977.661 

inklusiv bygderne. 
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Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr.4.036.609,90 ikke er tilgået kommunen ved månedens 

udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka 

den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende 

måned. 

 
Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

December 447 3 2 6 458 

Januar 451 3 2 6 462 

Februar 449 3 2 6 460 

 
Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

72  

(2 fra anden 

kommune) 

1 0 0 73 

Ældre med 

støtteperson 

2 0 0 0 2 

Støttepersoner 4 0 0 0 4 

 

Hjemmehjælp 
Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 December Januar Februar Dec Jan Febr Dec Jan Febr Dec Jan Febr 

Borgere med 

hjemmehjælp 

114 109 104 2    2 1 3 1 0    0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

14 

+ 

revalident 

14 

+ 

revalident 

       12 

+ 

revalident 

2 2 2 3 0 0    0       0     0   
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Plejehjemmet ”Qupanuk” 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i februar 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 48 - Handicap: 
Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 5.768 39.030 12,9%

44.798 0 0 44.798 5.768 39.030 12,9%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 3,7 % svarende til kr. 1.698.333 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger for februar 2019.  

For flere borgere er en dansk kommune nu begyndt at fremsende regninger kvartalsvis på anbragte 

borgere i deres kommune.  

 
Tabel 17 Antal på handicapområdet  

  Børn 

med 

handicap 

Voksne 

med 

handicap 

Beboere i 

boenheder 

Voksne 

på 

døgninst 

Grønland 

Voksne 

på 

døgninst 

i  

Danmark 

Børn på 

døgninst 

i 

Grønland 

Børn på 

døgninst 

i 

Danmark 

Borgere 

med 

handicap 

i alt 

December  13 87 24 7 9 5 3 148 

Januar  13 89 24 7 9 5 3 150 

Februar  13 89 24 7 9 5 3 150 

 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter: 
Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 0 168 0,0%

168 0 0 168 0 168 0,0%I alt

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

 
 

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 16,6%, svarende til kr. 27.888,00. Dette skyldes intet 

forbrug på dette konto med udgangen af februar.  

 

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig   3 

Med støttebehov  38 

Beboere med handicap  2 

Demente 26 

Aflastning  1 

I alt beboer 41+1 

Personale  

Faglærte  17 

Ufaglærte  52 

Ufaglærte støttepersoner 9 

Revalidender  0 

Køkkenelever  0 

Antal på venteliste, revideret 

26. februar 2019  

30 
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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 2019 balancerer, og der er refusioner 

på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo februar 2019. 

 

Indstilling 

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

- at økonomirapporten for ultimo februar 2019 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo februar 2019 Sisimiut 
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Punkt 06 Økonomirapport ultimo februar 2019 for 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 2019 for Området 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 16,67 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 17,9 %, svarende til et forbrug 

på kr. 18.189.015,34 ud af en bevilling på kr. 101.357.000.  

Det vil sige, at der for ultimo februar er et merforbrug på 1,23 procent, svarende til kr. 223.724,89. 

 

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq 
Skema 1 Konto 4 
Omr. for Fam. (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40 Fripladser, daginstitutioner 104 0 0 104 12 92 11,1% 

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.094 0 0 15.094 3.117 11.977 20,6% 

43 Social førtidspension 8.799 0 0 8.799 2.311 6.488 26,3% 

44 A-bidrag 214 0 0 214 0 214 0,0% 

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 960 5.406 15,1% 

46 Andre sociale udgifter 904 0 0 904 226 678 25,0% 

47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 8.447 25.395 25,0% 

48 Handicapområdet 35.548 0 0 35.548 3.090 32.458 8,7% 

49 Andre sociale ydelser 486 0 0 486 28 458 5,7% 

                  

I alt 101.357 0 0 101.357 18.189 83.168 17,9% 

 

Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 
Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner  
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40  Dagforanstaltninger for børn og unge 104 0 0 104 12 92 11,1% 

  

 

              

I alt 104 0 0 104 12 92 11,1% 

 

Konto 40 - Dagforanstaltninger for børn og unge udviser mindre forbrug med 5,57 %, svarende til 

kr. 5.792,00. 

Der er betalt for 12 børn inkl. marts. 
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Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 
Tabel 3 Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og 
unge 

15.094 0 0 15.094 3.117 11.977 20,6% 

                  

I alt 15.094 0 0 15.094 3.117 11.977 20,6% 

 

Konto 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge udviser merforbrug med 4 %, svarende til kr. 

603.760,00 ud af bevilling på kr. 15.094.000. 

Udgifter i konto 41 på kr. 239.754 er brugt til at betale for private døgninstitutioner i martsmåned, 

hvor man har betalt for 3 børn.  Der er ikke modtaget regninger fra Selvstyret endnu, hvor 

regningen er i alt på kr. 852.727,00. Ungdomsboligen som står under Familiecenteret, som ikke har 

fået bevilling i år, havde udgifter på kr. 334.847,08 i slutningen af februar. 3 børn blev akut anbragt 

i februar. En af grundene til merforbruget er takststigning pr. 1. januar 2019. 

 

Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 -Førtidspension 
Tabel 5 - Konto 43 -Førtidspension 
Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
43 Førtidspension 8.799 0 0 8.799 2.311 6.488 26,3% 

                  

I alt 8.799 0 0 8.799 2.311 6.488 26,3% 

 

Konto 43 – Førtidspension har merforbrug med 9,63 % svarende til kr. 847.343,70 ud af bevilling 

på kr. 8.799.000. Merforbruget skyldes, at pensionen for marts på kr. 1.116.065 er med i 

februarudgifterne og tilskud fra Selvstyret på kr. 577.926,50 er ikke medregnet. 

 

  

 Dec. Jan. Feb. 

Anbragte i plejefamilie 20 22 24 

Anbragte i professionel plejefamilie 2 2 2 

Selvstyreejet døgninstitutioner 5 5 5 

Private døgninstitutioner 7 7 7 

Akutte anbringelser 3 3 3 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  34 36 38 

Nye anbringelser   2 

Hjemtagelser   0 

Børn og unge under forlænget forsorg  6 6 6 

Børn med støttepersoner   2 2 2 
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Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder 

Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

December 125 11 4 6 146 

Januar 126 11 5 6 148 

Februar 126 11 5 6 148 

Konto 44 – Underholdningsbidrag 
Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag 
Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
44 Underholdsbidrag, betalt forud 214 0 0 214 0 214 0,0% 

I alt 214 0 0 214 0 214 0,0% 

 

Konto 44, bevillinger til Underholdsbidrag blev omplaceret til en anden konto.  

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 
Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp 
Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 960 5.406 15,1% 

                  

I alt 6.366 0 0 6.366 960 5.406 15,1% 

 

Konto 45, Offentligt Hjælp har forbrug på 15,1 %,  svarende til kr. 959.812,93 ud af bevilling på kr. 

6.360.000,00. Forbruget i kontier i offentligt hjælp pågår som forventet. 

 

Der var 240 henvendelser hos Området for Familie i Maniitsoq i Februar. 

 

Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder 

  Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

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

Antal offentlig 

hjælps 

modtagere 
103 135 104 14 16 9 5 3 2 4 5 3 

Antal med 

karantæne 
16 14 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Match gruppe 

3 
30 32 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 
Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser 
Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
46 Andre sociale udgifter 904 0 0 904 226 678 25,0% 

        0         

I alt 904 0 0 904 226 678 25,0% 

 

Konto 46 Andre sociale ydelser – udviser et merforbrug på 8,33 %, svarende til kr. 75.303,20. 

Selvstyrets tilskud til barselspenge i februar på kr. 174.386,62 er ikke medregnet. 
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Konto 47 – Ældreforsorg 
Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg 
Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 8.447 25.395 25,0% 

                  

I alt 33.842 0 0 33.842 8.447 25.395 25,0% 

 

Konto 47 ældreforsorg udviser et merforbrug på 8,33 %, svarende til et forbrug på kr. 2.819.038,60, 

ud af et budget på kr. 33.842.000. Alderspension forbruget i februar er inkl. marts, men tilskud fra 

Selvstyret for marts på kr. 2.371.422,60 er ikke medregnet. 

 

Tabel 12 - Alderspensionister inkl. bygder 
 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

December 242 36 12 13 303 

Januar 242 36 12 13 303 

Februar 244 35 12 13 304 

 

Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støttepersoner  

inkl. bygder 
 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

Antal på venteliste til ældreboliger 22 0 0 0 22 

Ældre med støtteperson 28 1 1 2 32 

Støttepersoner 4 1 (1) 1 (1) 6 

 

Parenteser under Napasoq og Atammik fungerer både som støttepersoner og hjemmehjælpere. 

 

Hjemmehjælp 
 

Tabel 14 -  Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for oktober 2018 

inkl. bygder 
Januar 2019 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Dec

. 

Jan Feb. Dec

. 

Jan Feb. Dec. Jan Feb

. 

Dec. Jan Feb. 

Med Hjemmehjælp    

77 

 

76 

 

76 

 

15 

 

15 

 

15 

 

3 

 

3 

 

3 

 

7 

 

7 

 

7 

Hjemmehjælperne   

6 

 

6 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Hjemmehjælpere til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også som støttepersoner. 
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Plejehjemmet "Neriusaaq" og aldersomshjemet i Kangaamiut 

Tabel 15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i februar måned 2019 samt venteliste. 

 
Beboere Antal 

Selvhjulpne beboere 9 

Beboere med behov for støtteperson 10 

Handicappede beboere 6 

Demensramte 17 

I aflastning 2 

Grønland  42  

Beboere i alt 44  

Personalet:   

Faglærte 27 

Ufaglærte 29 

Månedslønnede  25 

Timelønnede 34 

Støttepersoner 3 

Aktiveret 3 

Venteliste 21/2-2019 18 

 

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut   

 Antal 

Selvhjulpne beboere 0 

Beboere med behov for støtteperson 9 

Handicappede beboere 0 

Demensramte 0 

  

Personalet: 13 

Faglærte 3 

ufaglærte 10 

Støttepersoner 0 

Venteliste 21/2-2019 0 

 

Konto 48 – Handicapområdet 
Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet 
Handicapområdet  Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
48 Handicapområdet  35.548  0 0 35.548  3.090  32.458 8,7% 

        0         

I alt 35.548 0 0 35.548  3.090 32.458 8,7% 

 

Konto 48 – Handicapområdet har mindreforbrug med 8 %, svarende til kr. 2.843.840 ud af en 

bevilling på kr. 35.548.000. 

Det skyldes bl.a. at man ikke har modtaget noget endnu til døgninstitutioner i Grønland i det nye år 

samt har man heller ikke modtaget regninger til døgninstitutioner i DK. 
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Tabel 17 Antal af klienter med handicap. 
Måned  Børn med 

handicap 

Voksne 

med 

handicap  

Beboere 

i 

boenhed

er 

Voksne på 

døgninstituti

oner i 

Grønland 

Voksne på 

døgninstitu

tioner i 

Danmark 

Børn på 

døgninstitut

ioner i 

Grønland 

Børn på 

døgninstit

utioner i 

Danmark 

I alt 

omfattet af 

handicapfo

rordningen 

December 14 65 11 13 10 1 0 114 

Januar 14 65 11 13 10 1 0 114 

Februar 14 65 11 13 10 1 0 114 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Andre sociale udgifter (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 0 486 0,0% 

        0         

I alt 486 0 0 486 0 486 0,0% 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser har ikke haft forbrug, dog er der planer om, at der skal afholdes 

behandling for unge i marts. 

 

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. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at man har udarbejdet rapporten for ultimo februar med 

de oplysninger man har fået, hvor man for eksempel mangler store regninger for børn og 

handicappede, der er anbragt på døgninstitutioner. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

 

- At månedsrapporten ultimo februar 2019 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Balance konto 4 ultimo februar 2019 Maniitsoq 
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Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4. Sisimiut og Maniitsoq.  

 

 

Journalnr.  06.02.01 

 

 

Baggrund 

Efter lovændring i Inatsisartutlov om støtte til børn i 2017, har Området for Familie oprettet ny 

kontoer som kan anvendes til aflønninger til samordner og forplejning i forbindelse med 

Familierådslagning.  

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21 stk 4. pkt.1 

 

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at 

kommunalbestyrelsen har bevillingsbemyndigelse.  

 

Faktiske forhold 

I følge lovgivningen skal kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse om støtteforanstaltninger, når 

det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov, der bedst kan løse barnets 

og familiens problemer og behov.  

Inden der tilbydes en støtteforanstaltning skal Området for familie have afholdt en samtale med 

barnet og udført en socialfaglig undersøgelse, samt udarbejde handleplan, hvori en af 

støtteforanstaltningen er i form af Familierådslagning.  

 

Sisimiut: 

Efter lovændring om støtte til børn, har Området for Familie afviklet kursus i september 2018 for 

sagsbehandlere, alle bygderne, samt ansatte fra daginsitutioner, således familierådslagningsmetoden 

kan implimenteres.  

 

Maniitsoq: 

Der vil blive kursus i Maniitsoq til efteråret 2019, idet kursusholderen ikke kan komme tidligere, og 

at sagsbehandlerne vil arbejde på hjemgivelsessagerne.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslag til budgetomplaceringer på konto 41, vil resultere, at aflønninger til samordner samt til 

forplejning vil kunne anvises.  

 

Overordnet ser bevillingsbehovet for konto 41 ud: Sisimiut  

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 
41-05-10-42-00 Takstbetaling for Selvstyrets 

døgninstitutioner 

4.181 -80 4101 

41-01-11-01-11 

(ny konto) 

Timeløn, familierådslagning  0,00 +30 30 

41-01-11-16-02 

(ny konto) 

Forplejning, familierådslagning   0,00 +50 50 
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Overordnet ser bevillingsbehovet for konto 41 ud: Maniitsoq  

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 
41-04-20-01-10 Månedsløn for proffessionelle 

plejeforældre 

601 -80 521 

41-01-21-01-11 

(ny konto) 

Timeløn, familierådslagning  0,00 +30 30 

41-01-21-16-00 

(ny konto) 

Forplejning, familierådslagning   0,00 +50 50 

     

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtig at forebygge anbringelser af børn uden for hjemmet, hvorimod vil 

forældrene sammen med deres børn vil lære at styrke deres sammenhold og kommunikation, hvor 

fokus på barnets tarv vil være i centrum.  

 

Administrationen vurdering 

Området for Familie kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere hvor stort behov der vil være 

fremadrettet, derfor er ansøgning om omplacering er ca. beløb, som Området for Familie vurdere 

løbende.   

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut / Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale 

forhold 

 

1. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-01-11  

2. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-16-02 

3. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-01-11  

4. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-16-00  

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen sendes videre til godkendelse i Udvalget for Økonomi.  

 

Bilag 
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Generelle sager 

 

Punkt 08 Forslag fra udvalgsmedlemmet Juliane Enoksen 

 

Journalnr.  01.02.03 
 

 

Baggrund 

 

 

Regelgrundlag  

Forretningsorden for Udvalg for Familie og Sociale forhold,  

§ 4.  Forespørgsler til udvalget fremsættes skriftligt. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et 

ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter udvalgsformanden 

denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. 

 

Faktiske forhold 

Juliane Enoksens forslag: 

1. Forebyggelse Personalet i Familiecentret, hvorledes udnytter vi miljøarbejderne. Vi må tænke 

anderledes, hvad angår forebyggelse. Det er på tide at gendrøfte arbejdstiden for 

miljøarbejderne. Hvordan skal de kunne arbejde fra 8 - 16 i den tid, hvor børn er beskæftiget. 

Hensigten med miljøarbejdere er jo, at arbejde med børn efter skoletid, og under aktiviteterne. 

Det er ikke underligt, at mange børn rotter sig sammen, og forsøger at “beskæftige sig selv”. 

Ledelsen/styrelsen er værd at stille spørgsmålstegn ved, hvis lønnen ikke svarer til opgaver, 

der skal løses om eftermiddagen.  Hensigten kan gennemføres indenfor lønrammen, da det 

alene kommer an på, hvorledes det bliver struktureret. 

Besvarelse fra Maniitsoq: 

Der er to miljøarbejdere på Familiecentret. Hvor de blandt andet varetager følgende opgaver til 

dagligt: 

 Deltagelse ved åben rådgivning. (Tilbud til borgerne hver torsdag kl. 12:00-16.00). 

 Servicering af børn og unge, som er klienter under Familiecenter: Samtaler, aktiviteter m.m. 

 Bisidder under politiafhøring eller retsgang for børn og unge. 

 Vandring rundt i byen på steder, hvor børn og unge samles (morgen, eftermiddag og aften) 

 Sikkerhedsundersøgelse af mulige risikofyldte steder i byen i samarbejde med 

virksomheder, endvidere kældre i boligblokkene. 

 Koordinering om mulighed for leje af udstyr under arrangementer for borgerne: Cykel, ski 

m.m. 

 Bygderejser. 

 Deltagelse under oplysningskampagner for borgerne. 

 Deltagelse ved tiltag for børn, unge, familie og borgerne. 

 Børn, unge og forældre: Samlet orientering: F.eks. ved tilfælde af snifning, tyveri, brug af 

euforiserende stoffer m.m. 

 Udflugt i naturen for børn og unge med særlige behov eller aktiviteter udenfor byen. 

 At være behjælpelige for socialvagten i Området for Familie eller sagsbehandler for børn og 

unge ved behov. 
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 Samarbejder med miljøarbejderne under ungdomsboenhed. 

Ungdomsboenhed: 

 Der er i alt fire unge beboere. (Tilbud for unge mellem 17½ - 23 år). 

 Efterværnstiltag for unge mellem 18 - 23 år er en hjælpeforanstaltning i henhold til  

natsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn Kap. 11, § 42. 

 Miljøarbejderne skal støtte og vejlede de unge med følgende under overgang til voksenliv: 

Forberedelse til egen bolig samt til at finde et arbejde, hvor der skal banes vej for en 

uddannelse. Endvidere skal de oplæres i en sund livsstil. 

 Endvidere har de opgaver, som ligner miljøarbejderne på Familiecenter, f.eks. vandring i 

byen, tiltag. (Se opgaver nævnt foroven). 

Besvarelse fra Sisimiut: 
Der er en normering på 2 miljøarbejdere på Familiecenteret. 

Familiecenteret har ikke haft en fast månedslønnet miljøarbejder siden 1. november 2018.  

Der var 1 timelønnet miljøarbejder i perioden september og oktober 2018. 

Og der blev ansat 1 på timeløn igen pr. 7. januar 2019. 

 

I november og december har der været samarbejde med arbejdsmarkedsområdet for at kunne 

besætte vakante miljøarbejder stillinger, men det har ikke været muligt at henvise relevante borgere 

til de vakante stillinger. 

 

For tiden er der et stillingsopslag på 2 miljøarbejdere, og der bliver holdt møde i             

ansættelsesudvalget i uge 9 for at behandle modtagne ansøgninger. 

 

Den miljøarbejder, der er ansat nu, arbejder med en familie, der er blevet henvist til Familiecenteret 

for at de kan støttes.  

I familien er der en dreng på 12 år, som miljøarbejderen arbejder intensivt med. Desuden modtager 

drengen sorg og krisehjælp. 

 

Familiecentret har til opgave at styrke den forebyggende og helhedsorienterede indsats overfor 

børn, unge og familier med sociale problemer i Sisimiut  

 

Familiecentrets primære opgave er, at yde hjælp og service til børn, unge og familier, der har været 

udsat for omsorgssvigt og er i risikogruppe, f.eks. følgende: 

 

I samarbejde med relevante faggrupper, kan der etableres et samarbejde om forebyggelsesarbejde 

for børn, unge og familie. 

 

Miljøarbejderne arbejder ikke kun mellem kl. 8 og 16. De arbejder også om aftenen efter behov. 

Der er følgende arbejdsopgaver for miljøarbejderne: 

- Tilsyn med børn og unges vilkår 

- Støtte forældre i forbindelse med opdragelse og omsorg af deres børn 

- Støtte forældrene, børnene og de unge til god kontakt med hinanden 

- Støtte børn og unge med daglige problemer, i samarbejde med forældre, f.eks. følge i 

skolen, hygiejne, vejlede forældre med madlavning 

- forskellige aktiviteter både indendørs og udendørs, individuelt, i grupper eller med 

familien 
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- skabe kontakt til de unge og hjælpe den unge/barnet til at indgå i aktive og positive 

fritidsbeskæftigelser som et alternativ til kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig 

adfærd 

- forebyggelsesarbejde for børn og unge på væresteder, f.eks. undersøgelse af 

boligblokkes kældre 

- deltage ved politiets afhøring af unge under 18 år 

- samarbejde konstruktivt og målrettet med blandt andre kommunens dag- og 

døgninstitutioner, skolerne, kommunens andre afdelinger og forvaltninger, 

sundhedsvæsenet, politi, familiedirektoratet, MISI mv 

2. Vi har været enige i, at man bør arbejde med sunde tiltag. Hvis familierne skal leve et sundt 

liv, bør vi gøre en indsats. Hvis familien mangler mad, fordi de bruger offentlig hjælpen til 

misbrug. Vi bør støtte familierne, ved at udstede rekvisitioner. Det er, at byde på et sundt liv. 

Besvarelse: 

Kommunaldirektøren er ved at undersøge om om der er lovgivningsmæssige grundlag for at 

offentlig hjælp modtager kun kan få det i rekvisition. 

3. Der bør igangsættes en særbehandling for personer, der er blevet seksuelt krænket, i det her 

tilfælde kunne det være godt at udnytte personalet fra Selvstyret, der har været på 

tjenesterejser herom. Der må skabes fokus på børn og unge, der er blevet seksuelt krænket. 

Man bør kunne yde et fælles hjælp. Man kunne undersøge, hvem der har behov, for derefter at 

tilbyde en behandling. Og igangsætte en behandling for borgere, der ønsker at komme i 

behandling. De kommer til at have det meget hård i fremtiden, hvis vi ikke hjælper dem nu, 

hvilket vi må forebygge. 

Besvarelse fra Maniitsoq 

Området for Familie i Maniitsoq drøftede, at listen over familie med børn gennemgås, så man 

dermed vil have en oversigt over børn, som har været udsat for seksuel misbrug. Så man 

dermed har en klar oversigt over, hvordan et barn er blevet udsat for seksuel krænkelse. (Her 

skal forældre og barn selvfølgelig først informeres). 

Med hensyn til mulige behandlere, såfremt der kommer behandlere til byen efter planlægning, 

er det vigtigt at børnene som skal behandles, forberedes på forhånd. 

 

Besvarelse fra Sisimiut: 

Området for Familie har følgende lister: 

- 1 liste over børn, der har været seksuelt misbrugt 

- 1 liste over børn, der har været udsatte for vold 

- 1 liste over selvmordstruede unge, unge misbrugere, unge gravide piger med hver sin 

fane 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har den 5. februar 2018 retter henvendelse til           

Socialstyrelsen med anmodning om hjælp, fra specialuddannede fagpersoner der kunne komme 

til Maniitsoq, Sisimiut og bygder, til behandling af børn og unge, der har været udsat for 

seksuelle overgreb, da disse børn har senfølger af seksuelle overgreb. 

 

I samme brev gjorde Områderne for Familie endvidere opmærksom på at der er behov for hjælp 

til samtaler og rådgivning af ansatte og forældre samt undersøgelse af forholdene. 
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Området for Familie gjorde også opmærksom på, at der i Qeqqata Kommunia ikke er 

uddannede psykologer ud over dem, som er ansat i MISI, og på denne baggrund havde Qeqqata 

Kommunia behov for hjælp fra specialuddannede hurtigst muligt. 

 

Der kom svar fra Socialstyrelsen den 1. marts 2018, at der ikke kan visiteres børn til behandling 

til Saffik/Socialstyrelsen, og at det er et kommunalt ansvar. 

Dog kan ansatte i kommunen altid rette henvendelse til Socialstyrelsen for faglig 

sparring/vejledning eller sags supervision i børnesager. 

 

Socialstyrelsen svarede desuden, at de vil tage initiativ til at styrke beredskaber i 

Familiecentrene i forbindelse med sager indenfor seksuelle overgreb.  

Der har i februar 2019 været afholdt kursus i arbejdet med bekymringsbarometer. 

 

Socialstyrelsen vil tage kontakt til Qeqqata Kommunia, når rejseholdet kan opstarte igen. 

 

Der var kontakt til Socialstyrelsen igen februar 2019 angående hurtig hjælp i en konkret sag, og 

der blev svaret at de ikke har fastansatte psykologer, men at de kan købe ekstern hjælp.   

 

Der har været afholdt et møde med konsulenter fra Socialstyrelsen, der var i Sisimiut på samme 

tid som kurset.  

Der planlægges at 1 konsulent fra Socialstyrelsen kan tage med til en bygd i løbet af foråret 

2019. 

4. Mangler vi én, der kan forestå sådanne behandlinger? I så fald må vi tilbyde uddannelse for 

interesserede. Det er en mangelvare 

Besvarelse fra Maniitsoq: 

Ved mangel på behandler/e er det vigtigt, at vide hvilket behandlingsmetode som ønskes 

benyttet, idet der er forskellige behandlingsmetoder og behandlernes arbejdsmetoder er 

forskellige. Hvor mange børn kan behandleren behandle? Hvilket karakter seksuel krænkelse 

skal børnene være udsat for? Børn der seksuel krænker andre børn? (det er dem som 

behandlerne (kan være tilbageholdende overfor). Børnenes alder? 

 

Besvarelse fra Sisimiut: 

Vi mangler vores egne behandlere. 

Medarbejdere kan søge om efteruddannelse, så de bliver i stand til at arbejde med seksuelt 

krænkede børn og unge.  

 

5. Personalet i bistandsafdelingen bør styrkes. Vi har bemærket, at de mangler personale, er der 

andre i administrationsbygningen, der kan hjælpe? 

Besvarelse fra Maniitsoq: 

Der er fire ansatte, inklusiv leder, på Bistand i Maniitsoq. Til dagligt varetages sagsbehandling 

for borger, som følgende:  

1 sagsbehandler afholder samtaler med borger, som havde bestilt tid, derudover samtaler om 

handleplaner og opfølgning med egne klienter i henhold til cpr.nr., endvidere 4 samtaler som 

der er kan være tid til udfyldes.  

1 som er placeret for at varetage administration, som det første egne klienter efter cpr.nr., 

f.eks. hvis der er indkommet ansøgning om offentlig hjælp, eller hvis der er ansøgning om 

gennemgåelse af økonomi, en del af ansøgninger kan have en større økonomisk 
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konskekvenser, hvorved der udarbejdes en indstilling, derudover sørger pågældende for andre 

administrativesager fra en anden sagsbehandler, som er blevet fordelt.  

1 på Modtagelse, servicere borgerne direkte, som henvender sig fysisk, såfremt der er tid 

herom, kan pågældende behandle sagen om offentlig hjælp eller gennemgang af økonomien 

administrativt, hvor det ikke kommer an på, hvem der er sagsbehandler. 

Møde efter lukketid afholdes hver dag, når Modtagelse lukker kl. 15:00, mødet starter kl. 

15:10, når personen der sad ved Modtagelsen har holdt en pause, ved mødet bliver alle 

indkomne sager denne dag taget op, hvor der er gensidige orientering blandt sagsbehandlere, 

dette for at sikre alle sagsbehandler har kendskab til sagerne, da det vægtes at en sag kan 

behandles hurtigere istedet for at vente på en bestemt sagsbehandler og uden at lade en borgere 

vente i længere periode. Endvidere er der altid mulighed for give udtryk dagens oplevelser 

inden man går fra arbejdet. 

Besvarelse fra Sisimiut 

Den 22. januar 2019 holdt Området for Familie møde med kommunaldirktør, efter at hun 

havde været 2 timer i ”Modtagelsen” dagen før. 

Kommunaldirektøren erfarede at der blandt andet er for lang ventetid til samtaler i 

bistandsafdelingen. Derfor er det besluttet, at der skal arbejdes på at styrke ”Modtagelsen”.  

Det kan også oplyses, at der den 1. marts 2019 skal ske en flytning af opgaven med 

underholdsbidrag fra Sekretariatet i Området for Familie til Borgerservice, så der er 

harmoniseret med Maniitsoq, hvor opgaven allerede er forankret i Borgerservice. 

Medarbejderen, der sidder med opgaven på nuværende tidspunkt, introducerer Borgerservice i 

1 måned.  

Derefter er det planen, at medarbejderen kan flytte fra Sekretariatet til ”Modtagelsen”, så der 

kan ske hurtigere samtaler med borgere, og så mange som muligt allerede samme dag som 

henvendelsen finder sted. 

6. Det er ønskeligt at erfare, hvorvidt vi kan tilbyde beskæftigelse for ledige. Du får løn, hvis du 

laver dette. Det kunne være godt at vide. 

Besvarelse: Dette undersøges hvorvidt det er muligt i henhold til lovgivningen 

7. Der er 63 i Sisimiut, og 31 i Maniitsoq, der er på offentlig hjælp, hvor de har kommunen som 

deres "forældre" og får udbetalt penge, uden at registrere sig som ledig. Vi hjælper dem 

således til at være dovne; det er på tide, at vi giver dem nogle betingelser. 

Besvarelse fra Maniitsoq 

I Maniitsoq er der 31 registreret under Match Gruppe 3, som ikke påkræves til at stemple, men 

bliver alligevel stemplet ind, hvor udarbejdet handleplan for dem fornys hver kvartal, når en 

borger ikke komme til den afsat tid, stoppes sagsbehandlingen, til der bestilles en ny tid. ved 

perioder med personalemangel, nedprioriteres udarbejdelse af handleplanerne desværre, idet 

man arbejder for at følge med i ansøgninger om økonomiske hjælp, idet man er nødt til at 

prioritere opgaverne på flere måder. Ved prioritering af opgaverne, så prioriteres skrankens 

åbning og ansøgninger om økonomiske hjælp.  

 

Borger der er registreret under Match gruppe 3, er dem som har vokset op under hårde vilkår 

og som endnu ikke kan give udtryk for deres følelser, det er også dem som har levet under 

voldelige og seksuel krænkende forholde, det er også desværre dem man mangler redskaber 

for at servicere, hvorved de kan være registreret som arbejdsledige i lang tid. Medårsag til 

dette er, at uddannede personale ikke har den rette viden, som medfører mangelfuld 



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2019, den 13. marts 2019 - Referat 

 

 

 43 

sagsbehandling, endvidere skyldes dette også, at man ikke har tid nok til at opretholde en 

tilfredsstillende vedvarende sagsbehandling for enkelte klienter. 

Der er heller ikke mange muligheder, når man ikke lige skal tænke på misbrugsbehandling for 

alkohol, euforiserende stoffer og ludomani, med hensyn til seksuel misbrug, kan dette ikke 

behandles på behandlingsstedet, som også er medårsag til at flere falder i misbruget igen, idet 

seksuel misbrug ellers er kernen i misbruget, kan man ikke tage det op under 

misbrugsbehandlingen. Endvidere har vi sagsbehandlere for voksne ingen uddannelse indenfor 

emnet. 

Selvom der er flere årsag hertil, tager jeg bar få eksempler med.  

 

Besvarelse fra Sisimiut 

I samarbejde med Arbejdsmarkedskontor/Majoriaq skal vi nu igangsætte en tiltag overfor 

vores offentlig hjælps modtager klienter, som ikke er registreret som arbejdsledige, hvor vi er i 

gang med at udarbejde en skrivelse om, at klienterne skal rette henvendelse 

Arbejdsmarkedskontor/Majoriaq og blive registreret, før de kan få udbetalt offentlig hjælp 

(5/3-19), såfremt de ikke stempler ind som arbejdsledige, vil de ikke kunne få udbetalt deres 

offentlig hjælp - såfremt de opfylder deres forpligtigelse (med dokumentation) vil behandling 

af sagerne fortsættes. 

 

Endvidere skal det meddeles, at Arbejdsmarkedskontoret/Majoriaq har kendskab til de omtalte 

personer, idet de ikke længere stemples ind på deres system, hvor de er begyndt at henvende 

sig direkte til Området for Familie. 

 

Endvidere skal det nævnes, at de primært også vil blive placeret på match grupperne, dermed 

vil man kunne meddele vise retvisende tal om match grupper fremover, idet man ikke 

medtager dette under registrering på Arbejdsmarkedskontoret/Majoriaq i dag. 

Indstilling 

Administrationen indstiller til at svarene drøftes og tages til efterretning.  

 

Afgørelse 

Godkendt. 

Miljøarbejdere – der må startes tiltag for, at miljøarbejderne skal være tilstede, hvor børn og unge 

kommer. Ved brug af midlerne til weekendaftenen. 

Det er ønskeligt, at der startes behandling for børn og unge, der er udsat for seksuelt 

krænkelse/overgreb. Det er ønskeligt, at der skal meddeles en værested. 

 

Bilag 

1. mail af 12. februar 2019 fra Juliane Enoksen. 
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Punkt 09 Orientering vedrørende sagsbehandling af alderspensionister og 

førtidspensionister, Maniitsoq 

 

Journalnr.  02.01 

 

Baggrund 

Sagsbehandleren for alderspensionister og førtidspensionister er placeret under souschef under 

Området for Familie i Maniitsoq, der arbejdes på at placere sagsbehandleren for alderspensionister 

og sagsbehandler for førtidspensionister under afdelingslederen for handicapafdelingen, formålet er 

at den nye sagsbehandlingsorganisationen ibrugtages pr.  1. Marts 2019. 

 

Faktiske forhold 

Ændringsgrundlaget: 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspensionmed relevante Selvstyrets 

bekendtgørelse, og Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med relevante 

lovændringer og relevante Selvstyrets bekendtgørelser, fordeler sagsbehandlerne klienter efter 

cpr.nr. 01-15 og 16-31, uanset om det er alderspensionister eller førtidspensionister. 

 

Målsætningen er 

To sagsbehandlere fra Området for Familie skal nu betegnes som sagsbehandler for 

alderspensionister og sagsbehandler for førtidspensionister, hvor sagsbehandlingen skal foregår i 

henhold til lovgivningen. Sagsbehandler for alderspensionister og sagsbehandler for 

førtidspensionister skal nu referere til afdelingslederen under handicapafdelingen. 

Ved at ændre dette vil det lette henvisning af borgerne, hvor sagsbehandlerne nu vil være fordelt 

med udgangspunkt i lovgivninger, som de arbejder i henhold til. 

 

Vedr. personalet 

Fuldt kendskab til klienterne og opfølgning. 

Udnytte personalets kompetencer.  

o Fælles fokus på klienter. 

o Prioritering af sager 

o Gensidigt motivation blandt ansatte 

o Højne personalets kompetencer 

o Personalet der lærer af hinanden  

o Styrke personalet og samarbejdet 

o Udvikling af sagsgange 

 

Sagsbehandler for alderspension har følgende ansvarsområder 

• Sagsbehandling af ansøgning om tilkendelse af alderspension. 

• Økonomistyring af pensioner og udgiftskonsekvenser. 

• Månedlige rapporteringer. 

• Sagsbehandling af ansøgning om persontillæg. 

• Beregning af økonomien. 

• Styring af Visitationsudvalget. 

• Ordstyring af gruppemøderne. 

• Møde med eksterne samarbejdspartnere. 

• Råd og vejledning 

• Samarbejder om andre opgaver. 

 



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2019, den 13. marts 2019 - Referat 

 

 

 45 

Sagsbehandler for førtidspension har følgende ansvarsområder 

 Sagsbehandling i henhold til den nye forordning om førtidspension. 

 Revalidering i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret 

 Beskrivelse af førtidspensionisternes funktionsevne. 

 Råd og vejledning 

 Udarbejdelse af indstillinger til udvalget. 

 Eksterne samarbejdspartnere er Majoriaq og andre virksomheder. 

 Udarbejdelse af handleplaner og opfølgning 

 Samarbejde med arbejdsgruppen i Majoriaq. 

 Månedlige rapporteringer om bevillinger. 

 Deltagelse til budgettering af bevillingerne. 

 Samarbejder om andre opgaver. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Sagsbehandler for alderspensionister er ansat som fuldmægtig, og skal ikke ændres. 

Sagsbehandler for førtidspension er ansat som assistent, undersøges om der er mulighed for ændring 

til sagsbehandler og efteruddannelse som rådgivningsassistent. 

  

Bæredygtige konsekvenser 

Sagsbehandlerne skal nu arbejde i henhold til lovgivningen, som specifikt vedrører deres klienter, 

på lang sigt skal sagsbehandler for alderspensionister samarbejde om indstilling af 

alderspensionister med demens og handicap til handicapforordningen. 

Sagsbehandler for førtidspensionister samarbejder med Majoriaq i forbindelse med 

revalideringsforløb, og skal i henhold til lovgivningen følge og vurdere klienternes arbejdsevne, 

inden der er gået fem år. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie Maniitsoq vurderer, at ændringen af sagsbehandlernes organisering vil 

resultere i, at klienterne serviceres bedre i henhold til den gældende lovgivning, og på lang sigt vil 

placeringen af sagsbehandlere under afdelingsleder for handicapafdelingen medføre optimalt 

servicering af borgerne. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Familie og Sociale forhold 

 

1. at orienteringen tages til efterretning og  

2. at det videresendes til økonomiudvalget som orienteringssag.  

Afgørelse 
Taget til efterretning og sagens sendes videre til Udvalget for Økonomi som orientering.  

 

Bilag 
1. Beskrivelse af sagsbehandlingsændring af pensionister. 

a. Fordelsbilag. 

2. Beskrivelse af sagsbehandlingsændring af førtidspensionister. 

a. Fordelsbilag. 
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Orienteringssager 

 

Punkt 10 Orientering om Qeqqata Kommunia´s ældrerejser i 2019.  Maniitsoq 
 

 

Journalnr.  47.15 

 

 

Baggrund 

Orientering om Området for Familie`s forbrug af bevillinger under konto 47 til ældrerejser i 

Maniitsoq og bygder i 2019  

 

Regelgrundlag 

Iht. Koalitionsaftale mellem Siumut / Inuit Ataqatigiit / Parti Naleraq 18. april 2017 De årlige 

ældrerejser, både ind- og udlands, skal startes op igen. 

Rejserne blev etableret på baggrund af beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget møde nr. / 

2003 af 12. marts 2003. 

 

Faktiske forhold 

I alt 16 ældre borgere fra Maniitsoq og Atammik har besluttet at rejse til en af Grækenlands øer 

Kreta, rejsen skal foregå i perioden fra den 27. August til den 9. September 2019 med 2 

rejseledsagere fra administrationen. 

Der bliver lavet en rapport efter afslutningen af rejsen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

De ældre vil få gavn af at rejsen til udlandet som afslapnings- og oplevelsestur, og kan bruge det til 

at hente kræfter. 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er for 2019 bevilget kr. 190.0000,00 til Maniitsoq og bygderne.  

  

Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre. 

Konto Kontonavn Budget Forbrug 

(1.000) 

Rest 

(1.000) 

i % 

47-15-20-12-31 Ældrerejser 190 0 190 0 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at ældrerejse til udlandet kommer til at fungere godt ved god 

planlægning, hvor ældre som ikke har mulighed for ar rejse alene, kommer til at benytte rejsen til 

afslapning og som fælles oplevelsestur. 
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Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold. 

 
1. At ældrerejsen tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efteretning.  

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 11 Orientering om evalueringsrapport om socialrådgiver/sagsbehandler på skolerne i 

Sisimiut og Maniitsoq.   

 

 Journalnr. 42.00  

 

 

Baggrund   

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann har pr. 8. november 2018 ønsket om at få oplyst, 

hvordan socialrådgiverne/sagsbehandlerne fungerer på skolerne i Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag:  

Inatsisartut lov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 

 

Faktiske forhold  

Socialrådgiveren i Sisimiut, som har ansvar for opgaven på de to by skoler oplever, at 

arbejdsbyrden er alt for stor, og det anbefales derfor, at der i Sisimiut bliver tilknyttet to 

socialrådgivere/sagsbehandlere til de to skoler. Dette ønske er i tråd med uddannelseschefens, og 

begge skoleinspektørers vurdering. 

 

I Sisimiut er der 811 elever på de to skoler, og i Maniitsoq er der 348 elever, hvilket viser et behov 

for dobbelt så meget socialrådgivertid til skolerne i Sisimiut (tal fra kvalitetsrapport 2017/2018). 

 

Socialrådgiveren i Sisimiut oplyser pr. 1. februar 2019, at 20 elever nu er på listen og får samtaler 

på Nalunnguarfiup Atuarfia og 15 elever får samtale på Minngortuunnguup Atuarfia.  

 

Der er ikke registreret hvilke elever og hvor mange elever, som har fået tilbudt samtale i 2018 på 

kommunens skoler. For at forstå omfanget af elevsager på skolerne, er der behov for, at Område for 

Familie i både Sisimiut og Maniitsoq indsamler tal og udarbejder statistik over alle elevsager. 

Statistik over antal elever, og karakteren af elevens problematik kan give de nødvendige 

forudsætninger for at træffe velbegrundede beslutninger om, hvordan de sociale udfordringer skal 

håndteres i fremtiden. 

 

Socialrådgiveren i Sisimiut efterspørger kurser og efteruddannelse i samtaleteknik til børn og unge, 

som har det svært. Uddannelseschefen i Sisimiut fremhæver også, at socialrådgiveren skal klædes 

på til at kunne afholde og håndtere udfordrende og svære børnesamtaler.  

 

I Maniitsoq har sagsbehandlerens samtale med elever i socialt sårbare situationer resulteret i, at to 

børn er anbragt uden for hjemmet. Området for Familie i Maniitsoq har på baggrund af forudgående 

erfaringer vurderet, at der skal være en bestemt sagsbehandler tilknyttet skolen, som udfører 

samtaler. 

 

De sociale udfordringer i bygdeskolerne bliver håndteret ved elevsamtaler med skolelederen eller 

klasselederen. Der afholdes ofte samlinger, hvor eleverne kan dele tanker og følelser med hinanden.  

 

Pr. 15. februar 2019 har Område for Familie i Sisimiut være nødsaget til midlertidigt at flytte 

socialrådgiveren fra skolerne til børne- og ungesagsbehandling, da Området akut mangler 

medarbejdere. Der arbejdes på, at sagsbehandlerstillingen hurtigt bliver besat, og socialrådgiveren 

igen kan varetage samtaler på skolerne.   
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis rapportens anbefalingerne følges, vil det resultere i ansættelse af en ekstra socialrådgiver på 

skolerne i Sisimiut, hvilket vil have en økonomisk konsekvens.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtig at opnormere socialrådgiverstilling i Sisimiut således at begge skoler får 

deres egen socialrådgiver, og flere børn får gavn af tilbuddet.  

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at behovet for elevsamtaler i Sisimiut er så stort, at det er nødvendigt 

at ansætte to socialrådgivere. At elevsamtalerne i Maniitsoq har resulteret i to anbringelser uden for 

hjemmet viser, at elevsamtalerne er et godt redskab, så elevernes problemer kommer frem i lyset.  

 

Det vil tage tid før en større effekt af ordningen vil være mærkbar, men allerede nu er der 

værdifulde erfaringer fra ordningen, som der kan bygges videre på.  

 

Sagen har været til orientering i Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid d. 4. marts 2019 

med følgende bemærkning:  

 

Indstillingen taget til efterretning, med følgende bemærkninger 

Malene Ingemann: I forbindelse med projektet med socialrådgiver, bør man arbejde for at ansætte 

flere socialrådgivere og psykoterapeuter. 

Ruth Heilmann: Antallet af samtaler med elever bør registreres. 

 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Familie og Sociale forhold at  

- orientering om evalueringsrapport om socialrådgiver/sagsbehandler på skolerne tages til 

efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Udvalget støtter op på Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid 

bemærkninger til sagen fra deres møde i marts 2019.  

 

Bilag 

1. Rapport om socialrådgiver/sagsbehandlere på skolerne i Qeqqata Kommunia 

2. e-mails-korrespondance dateret 29.11.2018 af Riikki Grønvold  

3. e-mails-korrespondance dateret 28.11.2018 til Nivi Heilmann Efraimsen 

4. e-mails-korrespondance dateret 29.11.2018 af Sofie-Dorthe R. Olsen  
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Punkt 12  Orientering om familiebehandling i Itilleq januar 2019. Sisimiut 

 

Journalnr 48.02.08  

 

 

Baggrund 

På baggrund af borgernes eget ønske om familiebehandling efter arbejdsuge i Itilleq i starten af 

november 2018, havde projektkonsulent i Qeqqata Kommunia, rettet henvendelse til Allorfik 

Qeqqata med en forespørgsel, om de kunne afholde familiebehandling i bygderne Itilleq og 

Sarfannguit. 

 

Regelgrundlag  

 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia havde rettet henvendelse til Allorfik Qeqqata med en forespørgsel, om de 

kunne afholde familiebehandling i bygderne Itilleq og Sarfannguit. 

Lederen af Allorfik havde godkendt familiebehandling i både Itilleq og Sarfannguit, og Allorfik 

Qeqqata kontaktede medarbejder på Familiecenteret angående dette. 

 

Allorfik Qeqqata besluttede, at der skulle finde familiebehandling sted først i Itilleq, da borgere 

derfra var mere klar til at modtage familiebehandlingen, end borgere var i Sarfannguit. 

 

Allorfik Qeqqata planlagde 2 ugers familiebehandling, og denne fandt sted fra 30. januar – 11. 

februar 2019.  

 

Allorfik betalte for rejse og dagpenge for den behandler, der skulle til Itilleq, og Qeqqata 

Kommunia skulle sørge for lokale, hvor familiebehandlingen kunne finde sted, samt logi for 

behandleren. 

 

Der var 5 borgere, der havde tilmeldt sig familiebehandlingen, men desværre dukkede der kun 3 op. 

2 af de tilmeldte dukkede stadig ikke op, trods det, at de blev kontaktet. 

Så der var kun 3 der gennemgik familiebehandlingen.  

 

Ud over familiebehandlingen, havde der været hustandsomdelt og opslag i Itilleq, at der ville være 

mulighed for at komme til samtale med behandleren vedr. ens afhængighed, på alle hverdage 

mellem kl. 13-16. 

På dette tilbud var der 2 borgere, der benyttede sig af dette. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det ses som en positiv udvikling, at der er nogle borgere i Itilleq, der havde erkendt, at de havde 

behov for at komme i familiebehandling. 

Disse borgere skal støttes fremadrettet i denne udvikling, for at de forbliver i en fortsat positiv 

udvikling.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Konto 41-09 Familiebehandling  

 

Der har været udgifter på forplejning på i alt kr. 639,00. 

Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug 

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

41-09-10-12-10 Familieprojekter 406 17 389 4,2 

 

Administrationens vurdering 

Der mødte 3 borgere op, da familiebehandlingen skulle starte. Forløbet for disse 3 havde været 

godt, ser Området for Familie som værende positivt for disse borgere. 

 

Efter borgermøde og bygdebesøg fra Området for Familie i slutningen af 2018, var der ønske fra 

borgerene i Itilleq om familiebehandling. Og Allorfik Qeqqata blev kontaktet angående dette. 

Allorfik Qeqqata havde dog forventet, at der var flere end 5, der havde tilmeldt sig. 

Ved andre familiebehandlinger i Qeqqata Kommunia skal der være er en mere konstruktiv dialog 

mellem parterne, for at alle forventninger er afstemte, inden en behandling iværksættes. 

 

Ved de tilbudte samtaler på hverdage, kom der 2 borgere. 

Den ene borger, som henvendte sig, havde tidligere ønsket at komme i behandling, men dette havde 

ikke været muligt. 

Derfor skal der tages kontakt til kommunekontoret, hvis vedkommende ikke selv på opfordring 

havde henvendt sig til dertil med ansøgning om behandling. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at orienteringen om afholdelse af familiebehandling i Itilleq i januar 2019 tages til 

efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Rapport fra Allorfik Qeqqata om familiebehandling i Itilleq 
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Punkt 13 Eventuelt 

 

Juliane Enoksen ønsker drøftelse om virksomhedsbesøget. 

Forespørger om der skal være en souschef eller om der skal være reorganiseringen af Pisoq. Det 

siges, at den skal undersøges administrativt. 

- Kan man mon se indholdet for personalekurserne? Fremlægges overfor udvalget næste 

måned som orienteringssag. 

 

- At bygningens indretning skal være mere tilgængelig, f.eks. magnetnøgler, opdeling af 

boliger. Formanden holder møde med områdechefen i Sisimiut. 

 

 

- Tildelingskriterierne for tildeling af handicapboliger skal undersøges. Områdecheferne 

undersøger sagen. 

 

- Det er en udfordring, at der er store personaleudskiftning. 

 

- Det er nødvendigt, at fysiske og psykisk handicappede skal være for sig, især med hensyn til 

boenheder. 

 

- Det ønskes, at man modtager beboernes vurderinger skriftligt. 

 

 

 

 

 

 


