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Parti Naleraq 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

Navneforslag til Udvalget og området, som er sendt til Qeqqata Kommunia, vil blive behandlet til 

næste møde. 
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Økonomisager 

Punkt 02 Månedsrapport ultimo oktober 2019, Udvalg for Velfærd. Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

 

Baggrund 

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

månedsrapport ultimo oktober 2019 for Område for Familie, Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 83,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inklusive bygder ligger forbruget på 81,4 % svarende til et 

forbrug på kr. 93.572.742,07 ud af en bevilling på kr. 114.916.000. 

Det vil sige, at der for november 2019 udvises et mindreforbrug på 1,9 % svarende til kr. 2.183.404 

ud af en periodisk bevilling på kr. 114.916.000. 

Forbruget på konto 4 vil ligge på kr. 91.827.112, og det retvisende forbrug ville ligge på 79,9 %. 

 

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq 

Tabel 1 Konto 4 
Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser, daginstitutioner 104 0 0 104 75 29 71,8%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn 15.094 9.781 0 24.875 18.983 5.892 76,3%

43 Social Førtidspension 8.799 -1.127 0 7.672 7.258 414 94,6%

44 Underholdsbidrag 214 0 0 214 214 0 100,0%

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 4.701 1.665 73,9%

46 Andre sociale ydelser 904 0 0 904 791 113 87,5%

47 Ældreforsorg 33.842 2.585 0 36.427 32.699 3.728 89,8%

48 Handicapområdet 35.548 2.320 0 37.868 28.533 9.335 75,3%

49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 318 168 65,3%

101.357 13.559 0 114.916 93.573 21.343 81,4%I alt   
 

Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 

Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner  
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40 Dagforanstaltninger for børn og unge 104 0 0 104 75 29 71,8%

104 0 0 104 75 29 71,8%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindreforbrug på 11,5 % svarende til kr. 

11.960. Der blev i oktober betalt forud for 20 børn. 
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Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for 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 15.094 9.781 0 24.875 18.983 5.892 76,3%

15.094 9.781 0 24.875 18.983 5.892 76,3%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge udviser mindreforbrug med 7 %, svarende til kr. 

1.741.250 ud af bevilling på kr. 24.875.000. 

 

7 børn blev akut anbragt udenfor hjemmet i oktober, hvorved merforbruget under kontoen ligger på 

26,3 %, ud af en bevilling på kr. 200.000. 

Regning pålydende kr. 1.005.768 for Selvstyreejet døgninstitutioner er endnu ikke modtaget, og 

regninger pålydende kr. 210.800 for Privatejet døgninstitutioner. Såfremt regningerne var modtaget, 

ville forbruget for ultimo oktober ligge på 81 %. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension 

Tabel 5 konto 43 -Førtidspension 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43 Social førtidspension 8.799 -1.127 0 7.672 7.258 414 94,6%

8.799 -1.127 0 7.672 7.258 414 94,6%

Førtidspension (1.000 kr.)

I alt  
Konto 43 - Førtidspension udviser merforbrug med 11,3 %, svarende til kr. 866.936 ud af bevilling 

på kr. 7.672.000. 

Merforbruget skyldes, at man har medtaget forudbetaling af pension for november på kr. 1.245.221, 

dog er tillæg på kr. -622.610,5 ikke medtaget. Såfremt udgifterne til oktober er retvisende, ville 

forbruget ligge på 70,3 %, hvor der vil være mindreforbrug med 13,1 procent. 

 

Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder 

Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I Alt  

Juli  131 10 5 6 152 

August 133 10 5 6 154 

September 135 10 5 6 156 

Oktober 138 10 5 6 159 

 

  

 Aug.  Sept. Okt.  

Anbragte i plejefamilie 27  27 28  

Anbragte i professionel plejefamilie 5  5 5  

Selvstyrets døgninstitution 7  7 9  

Private døgninstitutioner 8  8 8  

Midlertidige akutte anbringelser 0  0 0  

Anbragte udenfor hjemmet i alt  47  47 50  

      

Børn og unge under forlænget forsorg  
5  5 5 

 

Børn med støttepersoner   6  6 6  
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Konto 44 – Underholdsbidrag 

Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

44 Underholdsbidrag ydet som forskud 214 0 0 214 214 0 100,0%

214 0 0 214 214 0 100,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
Konto 44 bevillinger til Underholdsbidrag blev brugt helt. 

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 

Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 4.701 1.665 73,9%

6.366 0 0 6.366 4.701 1.665 73,9%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 – Offentlig hjælp 

Der ydes offentlig hjælp efter behov, der er forbrug under engangs offentlig hjælp, på baggrund af 

modtagne ansøgninger. 

 

har et mindreforbrug på 9,4 % svarende til kr. 598.404 ud af en bevilling på kr. 6.366.000 Konto for 

offentlig hjælp benyttes efter behov. 

 

Der var 292 henvendelser til Området for Familie i Maniitsoq. Det fleste henvendelser var 

ansøgning om tildeling af offentlig hjælp, og personer der kommer med bilag i forbindelse med 

deres ansøgninger. 

Arbejdsledige under match gruppe 3, som stempler ind og er registreret er på 27. Personer under 

match gruppen er bl.a. misbrugere af hash og alkohol, som ikke er klar til at modtage behandling, 

der er også nogle, der endnu ikke kan tage et arbejde på grund af personlige vilkår. Antallet af 

ansøgninger til offentlige ydelser er steget en del i Oktober, og en af grundene er, at nogle af 

tilflyttere til Maniitsoq uden arbejde har søgt om offentlig ydelser, og nybagte mødre som får 

barselspenge, idet de ikke har haft arbejde og eventuelt personer som har opsagt deres arbejde er 

nogle af ansøgerne. 

Grunden til at flere får karantæne er, at dem som selv har opsagt deres arbejde bliver i første 

omgang skrevet som karantæne, når de stempler som arbejdsledige, og det samme med dem, som 

ikke er mødt op til de ellers henviste arbejdspladser, samt personer man ellers har ringet til for at 

henvise dem til arbejde får karantæne. 

 

Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Aug Sep Okt. Aug. Sep. Okt. Aug Sep. Okt. Aug. Sep. Okt. 

Antal 

offentlig- 

hjælps 

modtagere 

92 91 102 5 2 4 0 1 0 3 3 3 

Antal i 

karantæne 
12 14 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Match 

gruppe 3 
31 30 27 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
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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 904 0 0 904 791 113 87,5%

0

904 0 0 904 791 113 87,5%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
Konto 46 – Andre sociale ydelser udviser et merforbrug på 4,2 %, svarende til kr. 37.968. I 

gennemsnit modtog 33 personer barselspenge i oktober, Selvstyrets tilskud på i alt kr. 244.898 blev 

ikke forhøjet. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 33.842 2585 0 36.427 32.699 3.728 89,8%

33.842 2.585 0 36.427 32.699 3.728 89,8%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
Konto 47 ældreforsorg udviser et merforbrug på 6,5 %, svarende til kr. 2.367.755 ud af et budget på 

kr. 36.427.000 Merforbruget skyldes, at alderspensionen for september udbetales i august, hvor 

beløbet er på i alt kr. 2.650.069, hvor tillæg fra Selvstyret på kr. 2.385.062 ikke er trukket fra. 

Konto 47 såfremt udgifterne for oktober er retvisende, ville forbruget ligge på 75 %. 

 

Tabel 12 - Antal alderspensionister inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I Alt  

August 245 36 12 13 306 

September 245 36 12 13 299 

Oktober 250 35 13 13 311 

 

Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støtteperson, inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I Alt  

Antal på venteliste til 

ældreboliger 
29 0 0 0 29 

Ældre med støtteperson 23 1 1 2 25 

Støttepersoner 4 1 1 1  7 

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

 

Hjemmehjælp 

Tabel 14 -  Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager service 

Oktober 2019 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Aug. Sept

. 

Okt. Aug

. 

Sept

. 

Okt. Aug

. 

Sept. Okt. Aug

.  

Sept. Okt. 

Antal hjemme-

hjælps modtagere 63 67 67 14 15 15 5 3 4 8 8 3 

Antal 

Hjemmehjælpere 6 6 6 3 3 3 2 1 1 3 3 1 

Hjemmehjælpere til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også som støttepersoner. 

 

Plejehjemmet "Neriusaaq" og alderdomshjemmet i Kangaamiut 

Plejehjemmet "Neriusaaq" har plads til 44, hvor 2 stuer benyttes som aflastningsstuer. 

Alderdomshjemmet i Kangaamiut har plads til 8. 
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Tabel15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i oktober måned 2019 samt venteliste.  

Beboere Antal 

Selvhjulpne 14 

Med behov for støtte 29 

Handicap 5 

Demente 8 

På aflastning 1 

Beboere i alt 42 

Personalet: 63 

Faglærte personale 29 

Ufaglært personale 34 

Månedslønnede 25 

Timelønnede 38 

Støttepersoner 2 

Under aktivering/revalidering 2/0=0 

Ventelisten pr. 30.09.19 17 

 

 

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut   

 Antal 

Selvhjulpne beboere 0 

Beboere med behov for støtteperson 7 

Beboere med handicap 0 

Demente 1 

På aflastning 0 

Personalet: 14 

Faglærte 3 

Ufaglærte 11 

Støttepersoner 0 

Ventelisten pr. 30.09.2019 1 (3) 

 

Konto 48 - Handicapområdet 

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

Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 35.548      2320 0 37.868      28.533 9.335 75,3%

0

35.548 2.320 0 37.868      28.533 9.335 75,3%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 – Handicapområdet har mindreforbrug med 8 %, svarende til kr. 3.029.440 ud af en 

bevilling på kr. 37.868.000,00. Mindreforbruget skyldes, at man ikke har modtaget regninger på i 

alt kr. 1.641.394 frem til ultimo oktober fra døgninstitutioner i Danmark.  Endvidere er der ikke 

modtaget regninger fra døgninstitutioner i Grønland pålydende kr. 2.758.068 for ultimo oktober. 

Når alle regninger fra døgninstitutionerne er betalt, vil forbruget ligge på 83,3 % fra 66,4 % i ultimo 

oktober. 
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Tabel 17 Antal handicappede klienter. 

Måned  Børn 

under 

handicap-

forordnin

gen 

Voksne 

under 

handicap-

forordnin

gen 

Bebo-

ere i 

bo-

enheder 

Voksne 

på døgn-

institu-

tioner i 

Grønland 

Voksne 

på døgn-

institu-

tioner i 

Danmark 

Børn på 

døgn-

institu-

tioner i 

Grønland 

Børn på 

døgn-

institu-

tioner i 

Danmark 

I alt  

omfattet af 

handicap-

forordningen 

August 14 68 11 13 10 1 0 117 
Sept. 15 68 11 12 11 1 0 118 
Oktober 15 68 11 12 11 1 0 118 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 

Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 318 168 65,3%

0

486 0 0 486 318 168 65,3 % 

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 

Andre sociale ydelser udviser mindreforbrug på 18 %, som skyldes løbende betalinger af regninger, 

som kommer løbende, for igangværende tiltag under match gruppe 3, hvor der er forventning om 

forbrug indenfor bevillinger til udgifter i de næstkommende måneder. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

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

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 der er udarbejdet økonomirapport udfra oplysninger der 

forefindes, på baggrund af manglende regninger fra døgninstitutionerne for børn og unge og 

handicappede samt manglende modtagelse af refusioner fra Selvstyret. 
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Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd 

 

- At månedsrapporten ultimo oktober 2019 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Balance konto 4 ultimo oktober 2019 Maniitsoq 
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Punkt 03 Månedsrapport ultimo oktober 2019, Udvalg for Velfærd. Sisimiut 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

 

Baggrund 

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

fremlægges månedsrapport ultimo oktober 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 83,3% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 84,4% svarende til forbrug 

på  

kr. 112.674.000 fra bevilling på kr. 133.480.000.  

Det vil sige at der i oktober 2019 udvises et merforbrug på 1,1 % svarende til kr. 1.468.000,00. 
ud fra periodisk bevilling. 

Dette skyldes primært at der er forudbetalinger på både førtids- og alderspension for november på i 

alt kr. 5.482.172, og refusion på konto 43, 46 og 47 på i alt kr. 4.955.932 ikke var tilgået kommunen 

endnu ved udgangen af oktober 2019. 

 

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.482.172 ikke tælles med i forbruget og  

refusionen på i alt kr. 4.955.932 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 102.236.000 og 

det nøjagtige forbrug i % være på 76,6 %. 

 

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 54 114 31,9%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 7.866 0 23.098 17.235 5.863 74,6%

43 Social førtidspension 10.251 0 0 10.251 10.914 -663 106,5%

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

45 Offentlig hjælp 11.990 -3.350 0 8.640 6.431 2.210 74,4%

46 Andre sociale udgifter 632 0 0 632 995 -363 157,4%

47 Ældreforsorg 34.757 4.116 0 38.873 38.774 99 99,7%

48 Handicapområdet 44.798 6.852 0 51.650 38.227 13.423 74,0%

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 46 123 27,1%

117.996 15.484 0 133.480 112.674 20.806 84,4%

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 54 114 31,9%

168 0 0 168 54 114 31,9%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 51,4 % svarende til kr. 86.000- ud fra periodisk bevilling.  

I Sisimiut er der for oktober måned betalt fripladser for 17 børn.  
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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 7.866 0 23.098 17.235 5.863 74,6%

15.232 7.866 0 23.098 17.235 5.863 74,6%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 udviser et mindre forbrug på 8,7 % svarende til kr. 2.010.000 ud af periodisk bevilling.    

 

Mindre forbruget skyldes, at der er manglende fremsendelse af regninger fra døgninstitutionerne til 

og med oktober 2019.  

 
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 10.911 -663 106,4%

I alt 10.251 0 0 10.251 10.911 -663 106,4%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser umiddelbart et merforbrug på 23,1 % svarende til kr. 2.368.000 ud fra periodisk  

bevilling.  

Forbruget skyldes, at november 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.625.276,00 inklusiv 

bygderne  

er med i oktober måneds forbrugsrapport.   

 

Forbruget skyldes også, at refusion på i alt kr. 832.799,00 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. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 1.625.276 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 832.799 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 8.452.925 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 77,8 %. 

 

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder  
Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

August 187 3 1 2 193 

September 183 3 1 3 190 

Oktober 182 3 1 3 189 

 August September Oktober 

Almindelige plejefamilie 25 (6) 26 (6) 26 (6) 

Professionel plejefamilie 0 0 0 

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 1 

Private døgninstitutioner 9 9 9 

Akutte anbringelser 0 0 0 

Surrogatanbringelser  0 0            0 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 42 42 42 

Aflastning 1 1 1 

Hjemtagelser 0 1 0 

Børn og unge med efterværn  0 0 0 

Børn med støttepersoner  4 4 4 
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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 Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 11.990 -3350 0 8.640 6.430 2.210 74,4%

11.990 -3.350 0 8.640 6.430 2.210 74,4%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 udviser mindre forbrug på 8,9% svarende til kr. 769.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i løbet af årets første 10 måneder er flere arbejdsledige, der har fået 

arbejdstilbud.  

 
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Aug Sept Okt Aug Sept Okt Aug Sept Okt Aug Sept Okt 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

123 124 123 5 9 4 5 12 9 3 4 4 

Antal med 

karantæne 

6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matchgr 3 41 39 36 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 01.10.19 – 29.10.19. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 146 (det må være større tal end fra 146, alle 

dagene er ikke blev streget fra Modtagelsen), og 39 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3 

iflg. Winformatik, 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 oktober 2019 er der i alt 233 ledige der blev registreret, heraf 111 kvinder og 122 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 0 632 995 -363 157,4%

632 0 0 632 995 -363 157,4%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 74,1 % svarende til kr. 737.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 552.884,00 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. 

Hvis refusionen på i alt kr. 552.884,00 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 442.116,00  
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og det nøjagtige forbrug i % være på 70,0 %. 

 

Konto 47 – Ældreforsorg: 
Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg 

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

47 Ældreforsorg 34.757 4.116 0 38.873 38.774 99 99,7%

34.757 4.116 0 38.873 38.774 99 99,7%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 udviser et merforbrug på 16,4 % svarende til kr. 6.375.000 ud fra periodisk bevilling.  

Merforbruget skyldes, at november 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 3.856.896,00 inklusiv  

bygderne er med i oktober måneds forbrugsrapport. 

 

Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr. 3.570.249 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. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 3.856.896,00 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 3.570.249 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 31.346.855 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 80,6 %. 

 
Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder   

Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

August 429 2 2 6 439 

September 421 2 4 6 433 

Oktober 421 2 4 6 433 

 

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 

52 

(5 fra anden 

kommune) 

0 0 0 52 

Antal på 

venteliste til 

Alderdomshj. 

23 

(1 fra anden 

kommune) 

1 0 0 24 

Ældre med 

støtteperson 

1 0 0 0 1 

Støttepersoner 3 0 0 0 3 

 

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

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Aug Sept Okt Aug Sept Okt Aug Sept Okt Aug Sept  Okt 

Borgere med 

hjemmehjælp 

101 121 108 2 2 2 3 2 3 0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

12 

+ 

1 

reva 

13 + 

revalident 

12 1 2 1 1 0 1 0 0 0 
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Plejehjemmet ”Qupanuk” 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i oktober 2019 

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 6 

Med støttebehov 35 

Beboere med handicap 3 

Demente 20 

Aflastning 0 

Beboere i alt  41 

  

Personale 69 

Faglærte 31 

Ufaglærte 38 

Støttepersoner  6 

Antal på venteliste, revideret 

oktober  2019 

24 

 

Konto 48 - Handicap: 
Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet 

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

48 Handicapområdet 44.798 6852 0 51.650 38.227 13.423 74,0%

44.798 6.852 0 51.650 38.227 13.423 74,0%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 9,3 % svarende til kr. 4.803.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes primært manglende fremsendelse af alle regninger til og med oktober 2019 fra både 

Selvstyret  

i forhold til anbragte i Grønland og fra danske kommuner i forhold til anbragte i Danmark. 

 
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 

August  13 81 30 5 10 5 3 147 

September  13 81 30 5 10 5 3 147 

Oktober  13 81 30 5 10 5 3 147 

 

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 46 123 27,1%

168 0 0 168 46 123 27,1%

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 56,2 % svarende til kr. 94.000 ud fra periodiske bevilling.  

 

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. 

 

  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 03/2019, den 11. december 2019 - Referat 

 

 

 15 

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 oktober 2019 balancerer, og der er refusioner  

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

Der er i Kommunalbestyrelsen i september 2019 godkendt budgetomplaceringer på og 

tillægsbevilling til konto 4, så forbruget vil fremadrettet balancere og være mere retvisende.  

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Velfærd  

- at økonomirapporten for ultimo oktober 2019 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo oktober 2019 Sisimiut 
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Generelle sager 

 

Punkt 04 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2020. 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2020.  

 

Alle møder starter kl. 09:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet. 

De dage hvor Udvalg for Velfærd skal på et virksomhedsbesøg, skal besøgene finde sted fra          

kl. 08:30 til 09:45 og møderne skal starte kl. 10:00.  

 

Udvalg For Velfærd Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

15. januar    

12. februar 18. februar 27. februar 

11. marts  17. marts  

15. april  21. april 30. april  

(Godkendelse af regnskab 2019) 

13. maj  19. maj 28. maj 

24. juni  16. juni  

12. august 18. august 27. august 

09. september  15. september 
(1. behandling af budget 2021) 

24. september  
(1. behandling af budget 2021) 

14. oktober  20. oktober  
(2. behandling af budget 2021) 

29. oktober  
(2. behandling af budget 2021) 

11. november 17. november 26. november 

09. december  15. december  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at ovennævnte mødeplan i 2020 godkendes. 

 

Afgørelse  

Godkendt. Udvalg for Velfærd ønsker, at mødet i april afholdes i Maniitsoq.  

 

Bilag  

Ingen.  

 

  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 03/2019, den 11. december 2019 - Referat 

 

 

 17 

Punkt 05 Forslag til institutionsbesøg for Udvalg for Velfærd i 2020 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Tidligere Udvalg for Familie og Sociale forhold har ønsket og er kommet på besøg hos de eksterne 

kommunale og Selvstyreejede institutioner og andre myndigheder, hvor der er et samarbejde.   

Udvalg for Velfærd ønsker at der fortsat skal foretages virksomhedsbesøg. 

 

Regelgrundlag  

Den Kommunale Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Udvalget for Velfærd.  

 

Faktiske forhold 

Det er givtigt at besøge egne kommunale institutioner, da dette er medvirkende til at skabe en bedre 

indsigt i deres daglige udfordringer. Det er ligeledes givtigt, at besøge Selvtyreejede institutioner og 

andre myndigheder for, at drøfte snitfladerne imellem os og dermed også at kunne fremme det 

tværfaglige samarbejde.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende virksomhedsbesøg på valgte datoer i tidsperioden fra kl.08:30 til 

09:45:  

 

Udvalgsmøder 

2020 

Forslag Kangaamiut Forslag Kangerlussuaq Forslag fra Sisimiut 

15. januar  Kommunekontoret Borgerservice Administrationen 

12. februar     

11. marts     

15. april    Pisoq/Ivik 

13. maj     

24. juni     

12. august  Alderdomshjemmet Privat døgninstitution 

Orpigaq 

Plejehjemmet eller 

hjemmehjælpen 

09. september     

14. oktober     

11. november    Familiecenter  

09. december     
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Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalg for Velfærd  

- at drøfte samt tage stilling til de fremlagte forslag 

 

Afgørelse  

Ændringer: 

Sisimiut: Virksomhedsbesøg i Qupanuk i marts, Pisoq i maj. 

Kangerlussuaq: Den 12. august holdes der møde med ældre sagsbehandler fra kommunen. Den 11. 

november den private døgninstitution Orpigaq. 

Mødeindkaldelser og planer for virksomhedsbesøg bliver fremsendt til medlemmerne via Outlook-

kalender. 

Resten godkendt. 

 

 

Bilag  

Ingen.  
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Punkt 06 Ansøgning om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet 

Neriusaaq. 

 

Journalnr.  47 

 

 

Baggrund 

Inatsisartuts Ombudsmandens tilsynsbesøg i perioden 22. og 23. Maj 2019 

På baggrund af beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning indstilles det, at der ansøges 

om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet Neriusaaq. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod rygning 

§ 5.  På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud, kollegier og lignende, der tjener som bolig for flere 

personer fortrinsvis over 18 år, kan den enkelte beboer over 18 år ryge på det værelse eller i den 

bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. 

Stk. 2. Institutionen skal tage effektive skridt til beskyttelse af personale og øvrige beboere på 

institutionen mod passiv rygning. Institutionen kan pålægge beboerne ikke at ryge, når personale 

opholder sig i et værelse eller en bolig, der tjener som privat hjem på institutionen. 

 

Faktiske forhold 

Der er seks afdelinger A, B, C, D og E på Plejehjemmet Neriusaaq, der er plads til 42 beboer samt 2 

aflastningsværelser. 

På afdelingerne A; B; C er plads til 20 beboer, på afdeling D er afsat til dement beboer og på 

afdelingerne E og F er der plads 16 plejekrævende beboer, som blandt andet bebos af fire med 

vidtgående handicap. 

 

Den 19. april 2019 blev der foretaget undersøgelse vedrørende beboernes rygning på Plejehjemmet 

 

Ud af 42 beboer på Plejehjemmet, blev 28 interviewet, hvor af 27 beboer ønsker etablering af en 

rygerum og 1 siger nej.  

16 beboer er rygere og 12 beboer er ikke rygere. 

11 demente blev ikke interviewet. 

3 kan ikke rigtigt kommunikere/kan ikke rigtigt besvare og 1 ønsker ikke at besvare. 

 

Der blev indsendt forespørgsel vedrørende mulighed for etablering af en rygerum for rygere blandt 

beboer på Plejehjemmet, enten inde i bygningen eller ved en tilbygning. 

 

Bygningsinspektørens vurdering 

Bygningsinspektørens orienterer, på grund af pladstrængsel på plejehjemmet, vil det være mere 

egnet med en tilbygning. Der er behob for mindst 2 døre - vinduer - betongulv beklædt med 

linoleum, ligesom gulvet på Neriusaaq samt udsugningsventilation. 

Man har beregnet størrelsen på udstyr såsom kørestol -rollator -stole for seks mennesker  

Hvor rygerummet bliver størrelse på 12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 

30.000,00 bliver byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr 360.000,00 inkl. 

udsugningsventilation. 
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Bæredygtig konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, såfremt der etableres en rygerum på Plejehjemmet, også i henhold til 

ovenstående lovgivning vedrørende beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning på 

institutionerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes at prisen på12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 30.000,00 bliver 

byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr. 360.000,00 inkl. udsugningsventilation. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq vurdere, at det er støtteværdigt såfremt der etableres en rygerum 

som tilbygning af plejehjemmet, og da beboer og personalet på institutionen beskyttes mod passiv 

rygning i henhold til ovenstående lovgivning. 

 

Indstilling 

Området for Familie Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd at godkende: 

 

1. At der etableres en særskilt rygerum for beboer på Plejehjemmet Neriusaaq og at ansøgning 

om tillæg på ca. 360.000 kr. videresendes til Økonomiudvalget. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen skal videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Undersøgelse af rygning på plejehjemmet af 19.04.2019 

2.  Inatsisartut Ombudsmands rapport af 12.08.2019 Grl. 

3.  Inatsisartut Ombudsmands rapport af 12.08.2019 DK 
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Punkt 07 Inspirationstur til Island – videre forløb 

 

Journalnr.  00.10.01 

 

 

Baggrund 

I forbindelse med Qeqqata Kommunalbestyrelse og chefgruppe var på inspirationstur til Island d 6.-

11. oktober 2018, blev en punkt drøftet, taget afgørelse i af Udvalg for familie den 21. August 2019. 

Administrationen ønsker uddybning, af udvalgets 2 af de 4 punkter, som der blev taget afgørelse i. 

 

Regelgrundlag 

Der er ikke et regelgrundlag om inspirationstur, der falder ind under kommunalfuldmagten. 

 

Faktiske forhold 

21. august 2019 drøftede Udvalg for Velfærd og tog afgørelse i de 4 punkter, administrationen 

ønsker uddybning af de 2 af de 4 punkter med tydeligere tiltag og målsætninger, hvor der er behov 

for tydeliggørelse følgende punkter: 

 

1. Sammenlægning af forebyggelse og sundhed 

2. Styrkelse af familiebehandlinger 

 

Endvidere på baggrund af fremsendt dagsordenspunkt, er det ønskeligt at administrationen 

fremlægge overfor kommunalbestyrelsen, en tiltag som danner grundlag for den videre arbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at opstarte en projekt vedrørende sociale udfordringer i stil med Island, hvor 

projektet ”Det gode liv – hele livet” medtages samt inkludere alle interessante og ikke mindst at 

medtage de gode erfaringer fra den Islandske model angående familier. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En ændring af kommunen i retning af den islandske model vil have store økonomiske og 

administrative konsekvenser. På kort sigt skal nye samarbejdsformer indføres og gamle udfases. Det 

vil både give nye udgifter og sparede udgifter på forældede/uaktuelle håndteringer. På længere sigt 

skulle det gerne give mere selvbåren økonomi. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at to punkter uddybes med forslag til godkendelse hos 

Kommunalbestyrelsen, som skal bruges til en afholdelse af en seminar for borgerne med 

overskrifter efter Udvalg for Velfærds og Kommunalbestyrelses inspirationstur til Island. 
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Indstilling 
Det indstilles overfor Udvalg for Velfærd, 2 punkter uddybes som der blev taget afgørelse i under 

mødet den 21. August 2019 

 

1. Sammenlægning af forebyggelse og sundhed 

2. Styrkelse af familiebehandlinger 

 

Afgørelse 

Juliane Enoksen: Der må rettes henvendelse til Selvstyret om, at børnene skal være hjemme i fast 

tidspunkt ligesom i Island. 

Sofie-Dorthe R. Olsen: Er personalenormeringen nok? For at løse opgaverne, er faglærte 

kvalifikationer nok? 

Hans Frederik Olsen: Forebyggelsesarbejdet, Qeqqata Kommunia må støtte fritidsaktiviteter mere, 

også økonomisk. 

Formanden for Udvalget for Velfærd retter henvendelse til Borgmester om, at der skal afholdes en 

tværfaglig seminar for udvalgene i Qeqqata Kommunia. Dette da man ønsker, at seminaret afholdes 

i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i februar 2020. 

 

Bilag 

1. Udvalg for Familie og Sociale forholds afgørelse under dennes møde den 21. August 2019 - 

Inspirationstur til Island – videre forløb 

2. Inspirationstur til Island af 6. Oktober – 11. Oktober 2018 
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Orienteringssager 

 

Punkt 08 Orientering om høringssvar om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og 

adoption 

 

Journalnr. 47.00 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsendte 1. november 2019 ”Forslag 

til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption” 

til supplerende høring hos Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

Nuværende lovgrundlag på området er ”Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og 

dagpenge ved graviditet, barsel og adoption”. 

 

Faktiske forhold 

Første høringssvar blev udarbejdet i maj 2019. Det supplerende høringssvar blev udarbejdet den 

12/11-19 af arbejdsgruppen bestående af familiechefer og medarbejdere fra Børne- og 

Familieafdelinger samt borgerservice fra Sisimiut og Maniitsoq. Høringssvaret blev sendt til 

Departementet samme dag. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Lovgivningen bidrager til et bæredygtigt familieområde med bedre forhold for gravide og 

barslende. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke nogle økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia (herfra: QK) har fremsendt følgende bemærkninger til ændringer i lovforslaget: 

 

”Orloven før fødsel udvides fra 2 til 4 uger” 

QK bakker op om denne ændring. 

 

”Bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen kan tillade moderens kvindelige ægtefælle eller 

registrerede partner at indtræde i farens ret til orlov udgår. I stedet er ”medmor” skrevet ind, således 

at en kvinde, der er registreret som barnets medmoder, kan få ret til orlov og fravær på lige fod med 

barnets far.” 

QK ønsker at tilføje ”medfar” eller ændret til ”medforælder”. 

 

”Reglerne om privatansattes ret til løn under orlov samt arbejdsgiveres ret til refusion er formuleret 

tydeligere.” 

QK har ingen kommentarer. 

 

”Udtrykket ”kroneloft” er erstattet af ”maksimumssats”.” 

QK bakker op om denne ændring. 
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”Den tidligere bestemmelse om en offentlig udligningsordning er udtaget af forslaget.” 

QK har ingen kommentarer. 

 

”Reglerne om barselsdagpenge er formuleret tydeligere. Forholdet til andre sociale ydelser udgår af 

loven og vil i stedet blive beskrevet i en vejledning.” 

QK bakker op om denne ændring. 

 

”Bestemmelserne om opkrævning af private arbejdsgiveres bidrag til barselsfonden udgår, da det 

reguleres i Landstingslov om Arbejdsmarkedsafgift.” 

QK har ingen kommentarer. 

 

”De almindelige bemærkninger er formuleret tydeligere, og de økonomiske bemærkninger er 

uddybet.” 

QK bakker op om denne ændring. 

 

”Ikrafttrædelsesdatoen er fremrykket til den 1. januar 2021” 

QK bakker op om denne ændring. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd 

- at tage orienteringen om høringssvaret angående ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 

xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption” til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

Juliane Enoksen: Ønsker at medlemmerne orienteres pr. mail, når der er høringer der pågår. 

 

Bilag 

1. Bemærkninger Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption 

supplerende høring DK 

2. Høringsbrev Forslag til Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet fødsel og adoption 

DK 

3. Høringssvarsnotat Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption DK 

4. Forsendelsesliste Forslag til Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet fødsel og 

adoption.DK 

5. Forslag Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption supplerende 

høring DK 

6. Høringsbrev Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption 

supplerende høring DK 
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Punkt 09 Orientering om henvendelse fra ledende regionslæge vedrørende hjemløse. 

Sisimiut 

 

Journalnr. 44.18 

 

 

Baggrund 

Området for Familie modtog den 13.11.2019 en mail fra ledende regionslæge Helle Olsen, stilet til 

Kommunalbestyrelsens familie og socialudvalg.  

Mailen vedrører hjemløse og de udfordringer sundhedsvæsenet oplever, når hjemløse borgere 

henvender sig eller er indlagte.  

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke 

 

Faktiske forhold 

Ledende regionslæge Helle Olsen har sendt mail til Qeqqata Kommunia, hvor der gøres 

opmærksom på, at sundhedsvæsenet har udfordringer med hjemløse borgere, både ved konsultation 

og ved indlæggelser. 

Når hjemløse borgere er indlagte og færdigbehandlede, har sundhedsvæsenet det svært med at 

udskrive dem til ingenting, det vil sige, at de ikke udskrives til en bolig. 

Ledende regionslæge gør Qeqqata Kommunia opmærksom på, at der mangler et herberg for 

hjemløse, som borgerne kan udskrives til. Når hjemløse borgere ikke har et sted at udskrives til, og 

det fremmer ikke borgernes sundhedstilstand, at de ikke kan udskrives til en bolig. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Hjemløshed er i sig selv en katastrofal tilsand at være i for de borgere, der intet hjem har. 

Så det er først bæredygtigt, hvis bare en eller flere hjemløse borgere får et sted at være, og derved 

kan få sine basale behov opfyldt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie ser positivt på henvendelsen fra ledende regionslæge, og kan godt forstå at det 

giver udfordringer at have borgere indlagte, der er hjemløse. 

Området for Familie kender godt til problematikker med hjemløse borgere, og Området for familie 

har også udfordringer med denne gruppe af byens borgere. 

 

Området for Familie ved også godt, at flere af disse borgere har huslejerestance til boligselskabet 

Ini enten her i Sisimiut, eller andet sted i Grønland. Har borgerne restance i en anden by, kan der 

ikke anvises dem bolig, uanset hvor i landet, de bor, da INI er et landsdækkende boligselskab. 

 

Flere hjemløse borgere søger socialbolig uden at de opfylder vedtægterne, og deres hjemløshed i sig 

selv giver dem ikke ret til en plads på ventelisten til socialbolig. 

 

Området for Familie kan oplyse, at Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender er ved at opstarte en 

følgegruppe på landsplan, der skal arbejde med socialt udsatte borgere herunder også de hjemløse 

borgere. 

Arbejdet starter op i starten af december 2019 og skal forløbe frem til april 2020. 
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Der skal være deltagelse i denne følgegruppe fra Området for Familie med en deltager.  

 

Området for Familie kan oplyse, at der pr. 25. november 2019 i hele Qeqqata Kommunia er 

nedenstående oplysninger vedrørende borgere, der er hjemløse, delt op i følgende kategorier: 

- Visiteret til genhusningslejligheder 

- Sømænd uden adresser 

- Ukendte adresser 

- Uden fast bopæl 

- Vagabond 

 

 Maniitsoq Sisimiut I alt 

Bor i genhusningslejligheder 

(Indenfor 2 måneder) 

15 8 23 

Sømænd uden adresser 11 9 20 

Ukendt adresse 

(om de er i byen eller om de 

er rejst er ukendt) 

59 57 116 

Uden fast bopæl 

(Udrejst fra byen, men ikke 

har tilmeldt sig til den nye 

adresse) 

2 12 14 

Vagabond 0 3 3 

I alt   176 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd 

- at tage orienteringen fra ledende regionslæge om hjemløse til efterretning 

- at drøfte problematikken om at de hjemløse, der er færdigbehandlede, udskrives. 

 

Afgørelse 

Gennem konto 49 eller gennem omplacering, skal nuværende hjemløse have mulighed for 

overnatningssted. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

Administrationen besvarer regionslægen. 

 

Bilag 

1. Mail fra ledende regionslæge Helle Olsen vedrørende hjemløse 13.11.2019  

2. Invitation fra Selvstyret til deltagelse i følgegruppe vedrørende socialt udsatte voksne 

18.11.2019   
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Punkt 10 Orientering om forslag til kommunale takster på det sociale område i Qeqqata 

Kommunia 

 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

 

Baggrund 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på det sociale 

område for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. 

Derefter skal sagsfremstillingen til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig 

godkendelse. 

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5  

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale 

ældreinstitutioner. 

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.  

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at 

kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31. 

§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne. 

 

Faktiske forhold 

Forslag til takstbetalinger for 2020 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i 

alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag 

gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq. 

Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet. 

 

Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt i henhold til antal beboere 

på alderdomshjemmene/plejehjemmene i 2018. 

 

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmene/plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde 

er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. 

Dette drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension. 

 

Madudbringning: 

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at 

være på kr. 30,00. 

 

Kostbetaling for brugere af dagcenter: 

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret. 

Området for Familie indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 30,00, som efterfølgende kan 

trækkes fra deres pension. 

 

Kostbetaling ved aflastningsophold: 

Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse 

beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse 

dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension. 
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Takster på offentlig hjælp: 

Området for Familie foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver 

uændrede, se nedenstående oversigt. 

 

Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister: 

Området for Familie foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med 

samme beløb som i 2019 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oversigt over de indstillede beløb: 

  Det indstillede 

beløb 

I Sisimiut er taksten for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem beregnet til 

1.562,57 

 

 

I Maniitsoq og Kangaamiut er taksten for 

ophold på alderdomshjem/plejehjem 

beregnet til 

1.415,79 

 

 

Udregning på fælles kommunal takst for 

ophold på alderdomshjem/plejehjem i 

Qeqqata Kommunia beregnet til 

1.562,57 + 1.415,79 = 2.978,36 : 2 

 1.489,18 

 

Madudbringning pr. måltid  30,00 

Kostbetaling for et varmt måltid mad for 

brugere af dagcenter 

 30,00 

Kostbetaling pr. døgn ved 

aflastningsophold 

 75,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for enlige 

førtids- og alderspensionister 

 5.000,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for par, der 

modtager førtids- og alderspension 

 8.000,00 

 

Området for Familie indstiller til takster på offentlig hjælp forbliver uændret: 

Underholdssatser Månedligt Pr. 14 dag Pr. uge 

Enlig m/egen bolig 1.680,00 776,00 388,00 

Ægtepar/samlevende med egen bolig 2.836,00  1.310,00 655,00 

Enlig logerende 1.420,00 656,00 328,00 

Ægtepar logerende 2.836,00  1.310,00  655,00 

Børnetillæg pr. barn pr. berettiget 

forsørger 
1.000,00 462,00 231,00 

Overlevelseshjælp, voksen pr. dag 50 % af underholdssatsen 

Overlevelseshjælp, barn pr. dag 50 % af børnetillægssatsen 

 

Ældrerådets behandling 

Ældrerådet er blevet forelagt høring om forslag til takstbetalinger for 2020, som er udarbejdet i 

henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og 

Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og 

Maniitsoq. Ældrerådet holdt møde den 07. nov. 2019 om høringen. 

Ældrerådet bemærker, at der ikke er nogen væsentlige ændringer mht. nuværende takster på 

alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut.  
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Ældrerådet godkender forslag om nye takster på kr. 75 for et varmt måltid mad for beboere, der har 

et aflastningsophold. 

Og Ældrerådet godkendte også nye takster på kr. 30 for et varmt måltid mad for brugere af 

dagcenteret. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2020. 

Desuden er der nye forslag til brugerbetaling, og dette vurderer Området for Familie at være 

realistisk.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for formanden i Udvalget for Velfærd 

- at forslaget til takstbetaling for 2020 med fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.489,18 godkendes  

- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00  

- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00 

- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00 

- at  rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være 

kr. 5.000,00 

- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at 

være kr. 8.000,00 

- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret 

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Formandens behandling af sagen 

Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte indstillingen den 13.11.2019 

 

Udvalget for Velfærds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens beslutning af 13.11.2019 indstilling til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Notat af beregning for takst for ophold på aldersdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommnuia 
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Punkt 11 Eventuelt 

Anna-Karen Hoffmann orienterer, at 6 ældre- og førtidspensionister frivillige i Kangerlussuaq har 

deltaget. 

Der arbejdes for, at man kan dyrke fællesmotion i idrætshallen. Indtil nu har 2 personer fået kort, og 

man arbejder for, at alle får et kort. 

Den næste tiltag er, at man kan benytte skolen til håndarbejde og aften hygge. 

Udvalget takker for frivillige der har arbejdet med tiltag. 

Sofie Dorthe R. Olsen: Siger at det er nødvendigt, at familiechefen skal rose medarbejderne. 

Familiecheferne taget dette til efterretning. 

Udvalget ønsker, at virksomhedsbesøget til Qupanuk starter kl. 13:00.  

Området for Familie i Maniitsoq orienterer, at der har været brand i boligbokken Esbjergvej. 

 

 

 

 

 

 


