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Mødet starter kl. 09:05 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann, deltager telefonisk fra Nuuk fra kl. 10:05 under pkt. 07 i den åbne 

dagsorden. 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Efraim Olsen, Kangaamiut 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

Axel Lund Olse, stedfortræder, Sisimiut. Axel forlader mødet kl. 10:50 og kommer igen kl. 11:47 

under pkt. 12 i den lukkede dagsorden.  

 

Parti Naleraq 

 

 

Fraværende med afbud: 

Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

 

 

 

  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 01/2019, den 25. oktober 2019 

 

 

 3 

Punkt 02 Udvalg for Velfærds økonomirapport for ultimo august 2019, Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

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

månedsrapport ultimo august 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 66,6% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inklusive bygder ligger forbruget på 69,8 % svarende til et 

forbrug på kr. 70.720.523,39 ud fra bevilling på kr. 101.357.000. 

Det vil sige at der for ultimo august 2019 udvises et merforbrug på 3,13 % svarende til kr. 

3.172.474,10 ud fra periodisk bevilling. 

Konto 41: Såfremt udgifterne for august er retvisende, ville forbruget ligge på 100,2 %. 

Konto 43: Såfremt udgifterne for august er retvisende, ville forbruget ligge på 60,94 %. 

Konto 47: Såfremt udgifterne for august er retvisende, ville forbruget ligge på 68,8 %. 

Konto 48: Såfremt udgifterne for august er retvisende, ville forbruget ligge på 68,0 %. 

Årsagen er primært, at regninger indenfor børn og unge på i alt 1.478.566 samt indenfor handicap 

på 3.330.455 kr. ikke er modtaget endnu, at idet førtidspensionen på i alt 3.856.024 kr. er udbetalt 

for september, endvidere har kommunen endnu ikke modtaget refusioner for ultimo august 2019 på 

i alt 3.273.081,87 kr. under konto 43, 46 og 47. Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr 

3.856.024 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr 3.273.081,87 var tilgået kommunen, 

ville forbruget være på kr 72.546.039,49 og det nøjagtige forbrug i % være på 71,57 %, inklusiv 

regninger under konto 41 og 48. 

 

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 58 46 56,2%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn 15.094 0 0 15.094 13.647 1.447 90,4%

43 Social Førtidspension 8.799 0 0 8.799 5.970 2.829 67,9%

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

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 3.856 2.510 60,6%

46 Andre sociale ydelser 904 0 0 904 529 375 58,5%

47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 25.658 8.184 75,8%

48 Handicapområdet 35.548 0 0 35.548 20.845 14.703 58,6%

49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 157 329 32,3%

101.357 0 0 101.357 70.721 30.636 69,8%I alt  
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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 58 46 56,2%

104 0 0 104 58 0 56,2%

Dagforanstaltninger for børn og unge

Tamakkiisumik  
 

Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindreforbrug på 10,47 % svarende til kr. 

10.888 ud af bevillingen. 

Der er foretaget forudbetaling for 17 børn i september. 

 

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 0 0 15.094 13.647 1.447 90,4%

15.094 0 0 15.094 13.647 1.447 90,4%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge udviser merforbrug med 23,73 %, svarende til 

kr. 3.581.806 ud af bevilling på kr. 15.094.000. 

 

6 børn blev akut anbragt udenfor hjemmet i august, hvorved merforbruget under kontoen ligger på 

231,1 %, ud af en bevilling på kr. 74.000. 

Regning pålydende 998.366,00 kr. er endnu ikke modtaget fra Selvstyreejet døgninstitutioner, og 

regninger pålydende 480.500,00 kr. fra Privatejet døgninatitutioner. Såfremt regningerne var 

modtaget, ville forbruget for ultimo august ligge på 100,21 %. 

 

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 0 0 8.799 5.970 2.829 67,9%

8.799 0 0 8.799 5.970 2.829 67,9%

Førtidspension (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 43 - Førtidspension udviser merforbrug med 1,2 %, svarende til kr. 108.227,70 ud af 

bevilling på kr. 8.799.000 

Merforbruget skyldes, at man har medtaget forudbetaling af pension for september på kr. 1.216.543, 

dog er tillægget på kr. -608.272 ikke medtaget. Såfremt udgifterne til august er retvisende, ville 

forbruget ligge på 60,94 %, hvor der vil være mindreforbrug med 5,7 procent. 

 Juni Juli Aug 

Anbragte i plejefamilie 24 27 27 

Anbragte i professionel plejefamilie 2 3 5 

Selvstyrets døgninstitution 4 7 7 

Private døgninstitutioner 8 8 8 

Midlertidige akutte anbringelser 0 0 0 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  38 45 47 

    

Børn og unge under forlænget forsorg  5 5 5 

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

Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I Alt  

Juni 131 10 5 6 152 

Juli  131 10 5 6 152 

August 133 10 5 6 154 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 

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

Konto Kontonavn i %

44 Underholdsbidrag ydet for forskud 214 0 0 214 0 214 0,0%

214 0 0 214 0 214 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
 

Under konto 44 underholdsbidrag er der ingen forbrug. 

 

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 3.856 2.510 60,6%

6.366 0 0 6.366 3.856 2.510 60,6%

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. 

 

Der er et forbrug på 60,6 %, svarende til kr. 3.856.290,25 ud af en bevilling på kr. 6.366.000,00. 

Konto for offentlig hjælp benyttes efter behov. 

 

Der var 277 henvendelser til Området for Familie i Maniitsut. Det fleste henvendelser var 

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

deres ansøgninger. 

Andre henvendelser er vedrørende beregninger, hvor der også hertil blev afleveret bilag til at kunne 

starte en sag, hvorved antallet af henvendelser kan synes meget højt, endvidere handler henvendelse 

om forespørgsel efter en sagsgang, og tidsbestilling hos sagsbehandlere samt borgernes ansøgninger 

om rekvisition til indkøb af solar, som er tildelt berettigelse hertil. 

Arbejdsledige under match gruppe 3, som stempler ind og er registreret er på 31. 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. 
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Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Juni Juli Aug. Juni Juli Aug. Juni Juli Aug. Juni Juli Aug. 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtager

e 

78 116 92 8 8 5 1 2 0 11 4 3 

Antal i 

karantæn

e 

24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Match 

gruppe 3 
53 31 31 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

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 0 904 529 375 58,5%

0

904 0 0 904 529 375 58,5%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 – Andre sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 8,17 %, svarende til kr. 73.856,80. I 

gennemsnit modtog 37 personer barselspenge i august, Selvstyrets tilskud på i alt 289.276,97 kr. 

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 0 0 33.842 25.658 8.184 75,8%

33.842 0 0 33.842 25.658 8.184 75,8%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 ældreforsorg udviser et merforbrug på 9,13 %, svarende til kr. 3.089.774,60 ud af et 

budget på kr. 33.842.000. Grunden til at forbruget er blevet højere er, at alderspensionen for 

september udbetales i august, hvor beløbet er på i alt kr. 2.639.481, hvor tillæg fra Selvstyret på kr. 

2.375.532,90 ikke er trukket fra. 

Konto 47 såfremt udgifterne for august er retvisende, ville forbruget ligge på 68,8 %. 

 

Tabel 12 - Antal alderspensionister inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I Alt  

Juni 242 35 12 13 302 

Juli 243 35 12 13 303 

August 245 36 12 13 306 
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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 21 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 hjemmehjælp, inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Juni Juli Aug

. 

Juni Juli Aug

. 

Juni Juli Aug

. 

Juni Juli Aug. 

Med 

Hjemmehjælp   62 62 63 14 14 14 4 4 5 8 8 8 

Hjemmehjælpern

e  6 6 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

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. 

 

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

 
Beboere Antal 

Selvhjulpne            10 

Med behov for støtte            10 

Handicap            5 

Demente            13 

På aflastning             1 

Beboere i alt            39 

Personalet:   

Fagpersoner            32 

Ufaglært personale            29 

Månedslønnede            29 

Timelønnede            44 

Støttepersoner              3 

Under aktivering/revalidering            2 /2=4 

Ventelisten pr. 31.08.19 14 
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Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut   

 Antal 

Selvhjulpne beboere 0 

Beboere med behov for støtteperson 7 

Beboere med handicap 0 

Demente 1 

På aflastning 1 

Personalet: 14 

Faglærte 3 

Ufaglærte 11 

Støttepersoner 0 

Ventelisten pr. 31.07.2019 1 

 

Konto 48 - Handicapområdet 

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

Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 35.548      0 0 35.548      20.845 14.703 58,6%

0

35.548 0 0 35.548      20.845 14.703 58,6%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 – Handicapområdet har mindreforbrug med 8,0 %, svarende til kr. 2.855.258,60 ud af en 

bevilling på kr. 35.548.000,00. Mindreforbruget skyldes, at man ikke har modtaget regninger på i 

alt 1.485.579,00 frem til ultimo august fra døgninstitutioner i Danmark.  Endvidere er der ikke 

modtaget regninger fra døgninstitutioner i Grønland pålydende 1.844.876,00 kr. for ultimo august. 

Når alle regninger fra døgninstitutionerne er betalt, vil forbruget ligge på 68 % fra 66,4 % i ultimo 

august. 

 

Tabel 17 Antal handicappede klienter. 
Måned  Børn 

under 

handicap

forordnin

gen 

Voksne 

under 

handicap

forordnin

gen 

Beboere i 

boen-

heder 

Voksne 

på 

døgninsti

tutioner i 

Grønland 

Voksne 

på 

døgninsti

tutioner i 

Danmark 

Børn på 

døgninsti

tutioner i 

Grønland 

Børn på 

døgninsti

tutioner i 

Danmark 

I alt omfattet 

af 

handicapforord

ningen 

Juni 14 68 12 13 10 1 0 118 

Juli 14 68 11 13 10 1 0 117 

August 14 68 11 13 10 1 0 117 

 

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 ydelser 486 0 0 486 157 329 32,3%

0

486 0 0 486 157 329 32,3%

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 

Andre sociale ydelser udviser mindreforbrug på 34,37 %, 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. 
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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 vurdere, at der er udarbejdet økonomirapport udefra oplysninger der 

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

handicappede samt manglende modtagelse af refusioner fra Selvstyret. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd 

 

- At månedsrapporten ultimo august 2019 tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Balance konto 4 ultimo august 2019 Maniitsoq 
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Punkt 03 Månedsrapport ultimo august 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 august 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 66,7% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 73,4% svarende til forbrug 

på  

kr. 86.624.823,- fra bevilling på kr. 117.996.000.  

Det vil sige at der i august 2019 udvises et merforbrug på 6,7 % svarende til kr. 7.922.000,00. 
ud fra periodisk bevilling. 

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

kr. 5.431.758, og refusion på konto 43, 46 og 47 på i alt kr. 4.683.501 ikke var tilgået kommunen 

endnu ved udgangen af august 2019. 

 

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.431.758 ikke tælles med i forbruget og  

refusionen på i alt kr. 4.683.501 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 76.509.741 og 

det nøjagtige forbrug i % være på 64,8 %. 

 

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 46 122 27,5%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 12.521 2.711 82,2%

43 Social førtidspension 10.251 0 0 10.251 9.128 1.123 89,0%

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

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 5.039 6.951 42,0%

46 Andre sociale udgifter 632 0 0 632 627 5 99,1%

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 30.978 3.779 89,1%

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 28.287 16.511 63,1%

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

117.996 0 0 117.996 86.625 31.371 73,4%

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 46 122 27,5%

168 0 0 168 46 122 27,5%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 39,2 % svarende til kr. 66.000,00 ud fra periodisk bevilling.  

I Sisimiut er der for august 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 0 0 15.232 12.521 2.711 82,2%

15.232 0 0 15.232 12.521 2.711 82,2%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 udviser et merforbrug på 15,5 % svarende til kr. 2.361.000 ud af periodisk bevilling.    

 

Merforbruget skyldes, at der har været flere anbringelser, flere akutte anbringelser og der er flere 

anbringelser på private døgninstitutioner. 

 
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 9.128 1.123 89,0%

I alt 10.251 0 0 10.251 9.128 1.123 89,0%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser umiddelbart et merforbrug på 22,3 % svarende til kr. 2.286.000,- ud fra periodisk  

bevilling.  

Forbruget skyldes, at september 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.652.380,00 inklusiv 

bygderne  

er med i august måneds forbrugsrapport.   

 

Forbruget skyldes også, at refusion på i alt kr. 832.166,00 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. 1.652.380 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 832.166 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 6.643.454 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 64,8 %. 

 

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Juni 190 3 1 3 197 

Juli 188 3 1 3 195 

August 187 3 1 2 193 

 Juni Juli August 

Almindelige plejefamilie 26(9) 25 (9) 26 (6) 

Professionel plejefamilie 0 0 0 

Selvstyreejet døgninstitutioner 2 1 1 

Private døgninstitutioner 10 9 9 

Akutte anbringelser 10 0 0 

Surrogatanbringelser  1 0 0 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 58 46 42 

Aflastning 1 1 1 

Hjemtagelser 2 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 0 0 11.990 5.039 6.951 42,0%

11.990 0 0 11.990 5.039 6.951 42,0%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 udviser mindre forbrug på 24,7% svarende til kr. 2.962.000,- ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i løbet af årets første 8 måneder er flere arbejdsledige, der har fået 

arbejdstilbud.  

 
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Juni Juli Aug Juni Juli Aug Juni Juli Aug Juni Juli Aug 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

122 112 123 2 5 5 4 3 5 2 2 3 

Antal med 

karantæne 

5 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matchgr 3 51 49 41 0 0 1 2 1 2 2 1 1 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 23.07. – 20.08.19. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 170 (tallet er sikkert større, da Modtagelsen 

ikke har noteret alle henvendelser alle dage). Og 41 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 august 2019 er der i alt 242 ledige der blev registreret, heraf kvinder 128 og 114 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 0 632 627 5 99,1%

632 0 0 632 627 5 99,1%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 33,4 % svarende til kr. 211.000,00 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 277.027,00 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. 277.027,00 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 349.973,00 

og det  
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nøjagtige forbrug i % være på 55,4 %. 

 

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 30.978 3.779 89,1%

34.757 0 0 34.757 30.978 3.779 89,1%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 udviser et merforbrug på 22,4 % svarende til kr. 7.786.000 ud fra periodisk bevilling.  

Forbruget skyldes, at september 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 3.779.378,00 inklusiv 

bygderne er med i august måneds forbrugsrapport. 

 

Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr. 3.574.308,00 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. 3.779.378 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 3.574.308 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 23.624.314 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 68,0 %. 

 
Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Juni 434 2 2 7 445 

Juli 426 3 2 7 438 

August 429 2 2 6 439 

 

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 

59  

(5 fra anden 

kommune) 

0 0 0 59 

Ældre med 

støtteperson 

1 0 0 0 1 

Støttepersoner 1 0 0 0 1 

 

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

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Juni Juli Aug Juni Juli Aug Juni Juli Aug Juni Juli Aug 

Borgere med 

hjemmehjælp 

108 99 101 1 1 2 1 2 3 0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

12 

+ 

1 

reva 

12 

+ 

1 

reva 

12 

+ 

1 

reva 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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Plejehjemmet ”Qupanuk” 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i august 2019 

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 6 

Med støttebehov 34 

Beboere med handicap 3 

Demente 18 

Aflastning 1 

Beboere i alt  41 

  

Personale  

Faglærte 24 

Ufaglærte 48 

Støttepersoner  8 

Antal på venteliste, revideret 

august 2019 

23 

 

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 28.287 16.511 63,1%

44.798 0 0 44.798 28.287 16.511 63,1%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 3,6 % svarende til kr. 1.613.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes primært manglende fremsendelse af alle regninger til og med august 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 

Juni  13 82 29 5 10 5 3 147 

Juli  13 81 30 5 10 5 3 147 

August  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 0 168 0,0%

168 0 0 168 0 168 0,0%

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 49.  

Der har ikke været forbrug på denne konto til og med august 2019.  

 

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 01/2019, den 25. oktober 2019 

 

 

 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 august 2019 balancerer, og der er refusioner  

på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo august 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 august 2019 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo august 2019 Sisimiut 
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Punkt 04 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 

1.725,84 

 

 

I Maniitsoq og Kangaamiut er taksten for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem beregnet til 

1.549,92 

 

 

Udregning på fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia beregnet 

til 1.725,84 + 1.1549,92 = 3.275,76 : 2 

 1.637,88 

 

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 
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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 Udvalget for Velfærd 

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

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.637,88 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 

 

Afgørelse 

Sagen skal sendes til høring hos Ædrerådet i Qeqqata Kommunia. Dette skal ske ved et møde 

mellem Udvalget for Velfærd og Ældrerådet. Sagens skal efterfølgende til en formandsbeslutning 

med Ældrerådets høringssvar.   

 

Bilag 

1. Notat af beregning for takst for ophold på aldersdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommnuia 
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Generelle sager 

Punkt 05 Godkendelse af Revisionsberetning nr. 30 fra BDO vedrørende afsluttende 

revision for regnskabsåret 2018. Qeqqata Kommunia. 

 

Journalnr.  06.04.01  

 

Baggrund 

Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt: 

- Beretning nr. 30 Løbende revision samt delberetning for regnskabsåret 2018. 

 

Økonomichefen anmodede i mail af 29. maj 2019 fagudvalgene at besvare Revisionens 

bemærkninger indenfor de respektive udvalgs fagområder. 

 

Regelgrundlag  

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

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

 

Faktiske forhold 

Revisionen har i deres bemærkning inden for Udvalget for Velfærd’s ansvarsområde påpeget 

følgende:  

 

2.2.1 Områder med refusion fra Selvstyret, herunder: 

- Interne kontroller 

2.2.3 Personlige tillæg 

 

BDO meddeler i forhold til Interne kontroller: 

”På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud 

udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager. 

Ved dette besøg er det således konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget 

varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med 

sagsbehandlingen”  

 

Qeqqata Kommunia har efterfølgende anskaffet et BDO Kvalitetskontrolsystem. Området for 

Familie vurderer, at dette system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret. 

BDO meddeler i forhold til Personlige tillæg: 

”Vi har gennemgået et antal sager vedr. udbetaling af personlige tillæg til førtidspensionister og 

alderspensionister. 

Det er generelt en mangel i de gennemgåede sager, at der ikke ses udarbejdet en konkret og 

individuel vurdering af pensionistens økonomiske situation. Dette er et krav i henhold til 

Inatsisartutlov om førtidspension og Inatsisartutlov om alderspension”. 

 

Området for Familie har i forbindelse med harmoniseringen igangsat udarbejdelse af 

forretningsgange og procedurebeskrivelser på området, der sikrer, at ovennævnte vurdering altid 

udarbejdes. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Forbedringer af de påpegede bemærkninger fra revisionen vil indebære en bæredygtig udvikling til 

at modtage færre bemærkninger fremover fra revisionen. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Revisionens bemærkninger inden for Udvalget for Velfærd’s ansvarsområder har ikke direkte 

økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

Administrationens vurdering 

I forhold til bemærkningen om interne kontroller har det ganske rigtigt været nødvendigt at anskaffe 

et kvalitetskontrolsystem i starten af 2019, idet der gennem længere tid har været de samme 

bemærkninger om manglende ledelsestilsyn, også på Området for Familie.  

Det erhververede kvalitetskontrolsystem er implementeret af ledelsen i Området for Familie.  

Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Familie hvert kvartal af alle administrative 

afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af familiecheferne. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd  

- at Revisionsberetning nr. 30 fra BDO vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2018 tages 

til efterretning 

- at bemærkning fra Området for Familie vedrørende interne kontroller godkendes 

- at bemærkning fra Området for Familie vedrørende personlige tillæg godkendes 

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Revisionsberetning nr. 30 for regnskabsåret 2018 
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Punkt 06 Orientering om modtagelse af Tilsynsrapport på førtidspension i Qeqqata 

Kommunia i 2019, samt svar på denne 

 

Journalnr. 06.04.03 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsyn i Qeqqata Kommunia i april 

2019 på førtidspensionsområdet. 

Qeqqata Kommunia modtog tilsynsrapporten pr. brev den 26. juli 2019, og svar blev fremsendt til 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen den 6. september 2019.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension 

 

Faktiske forhold 

2 specialkonsulenter fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsynet i både 

Maniitsoq og Sisimiut i april 2019.  

Specialkonsulenterne interviewede fagfolk på området, samt familiecheferne.  

Efter besøget udfærdigede Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen en 

tilsynsrapport, som blev fremsendt den 26. juli 2019.  

 

Tilsynsrapporten er inddelt i 3 afsnit: 

 

o Del 1: Gennemgang af kvantitative data 

Kommunen har fremsendt en række udtræk af Winformatik side 901-906 samt udfyldte 

tabeller for indsatsen i Majoriaq. Dette afsnit giver en status for, hvor langt kommunen er 

nået med at revurdere kommunens førtidspensionister og belyse, hvor mange borgere der 

tilkendes førtidspension efter hver paragraf.  

 

o Del 2: Gennemgang af konkrete førtidspensionssager 

De tilsynsførende har gennemgået 10 udtrukne førtidspensionssager. På dette grundlag 

beskrives den kommunale sagsbehandling i sagerne.  

 

o Del 3: Analytisk gennemgang af den kommunale sagsbehandling 

De tilsynsførende har foretaget en lang række interviews. På baggrund af disse interviews 

kan det uddybende belyses, hvorledes den kommunale sagsbehandling foregår, som 

beskrevet i Del 2, og belyse hvordan kommunens sagsbehandling bl.a. fører til konstaterede 

udfordringer, som beskrevet i Del 1 samt en række nye. Endvidere oplistes de 

tilsynsførendes anbefalinger til kommunen med henblik på bedre efterlevelse af 

lovgivningen.   

 

I det vedlagte bilag 4 har Området for Familie noteret med rød skrift, hvad der skal handles på eller 

hvad Qeqqata Kommunia agter at foretage sig efter modtagelsen af tilsynsrapporten. 

Og i det vedlagte bilag 5 er der opstillet handleplan og implementering på det, der skal handles på. 

 

Desuden skal Området for Familie handle på de notater der er i de gennemgåede personsager. 

Bæredygtige konsekvenser 

Bekendtgørelsen om tilsyn på det sociale område har det overordnede formål at understøtte et 

kvalitetsløft, hvor der er behov.  
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Tilsyn har det formål, at der påpeges fejl og mangler, og disse skal forbedres. Så Området for 

Familie tager det som en konstruktiv udfordring at modtage en tilsynsrapport, tager 

bemærkningerne seriøst og arbejder med de udfordringer, der er påpeget, så der dermed kan skabes 

udvikling på det sociale område. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq tager besøg fra Departementet for Sociale Anliggender 

og Justitsvæsen som konstruktivt, og stod til rådighed under hele deres besøg. 

Der var dialog med flere fagfolk, og ligeledes med familiecheferne.  

Qeqqata Kommunia forventer at få svar på fremsendelsen af høringssvaret, og dette vil blive 

modtaget som en vejledning til, hvor der skal rettes op på noget, som ikke fungerer og skal gøres 

bedre.  

Området for Familie har udarbejdet en handlingsplan på hvad der skal gøres, og denne opgave vil 

være fortløbende. Denne handleplan er vedlagt som bilag 5. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd: 

 

- at orienteringen om modtaget Tilsynsrapport på førtidspensionsområdet tages til efterretning 

- at orienteringen om høringssvaret tages til efterretning 

- at handleplan og implementering tages til efterretning 

- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering 

 

Afgørelse 

Godskendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Bilag 

1. Høringsbrev 26.07.2019  

2. Tilsynsrapport 26.07.2019 

3. Gennemgåede sager 

4. Høringssvar 06.09.2019 

5. Handleplan og implementering Qeqqata Kommunia  
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Punkt 07 Ændring af udbetalingsdage for pensionister i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.   43.01.10 

 

 

Baggrund 

Daværende Økonomiudvalg i daværende Sisimiut Kommune har under dennes møde 05/99 den 11. 

maj 1999 besluttet, at alderspensionisterne skulle få deres alderspension udbetalt 3 dage tidligere 

end før, i december før julen. Denne ordning benyttes indtil nu og også efter 

kommunesammenlægningen. 

 

Lønningskontoret i Qeqqata Kommunia har pr. mail den 12. september 2019 fremsendt en 

ændringsforslag til ordningen, så man ikke længere bruger den nuværende ordning, så 

alderspensionisterne får udbetalt deres alderspension, den dag hvor almindelige månedslønnede får 

deres løn udbetalt. 

 
Regelgrundlag 

Socialudvalget i Sisimiut beslutning af 14. april 1999, efterfølgende afgørelse fra Økonomiudvalget 

af 11. maj 1999.  

 

Faktiske forhold 

Økonomiudvalget under daværende Sisimiut Kommune har under dennes møde den 11. maj 1999 

behandlet forslag til ændring af udbetalingsdage for alderspensionister.  Her havde man foreslået, at 

man var betænkelige med de ældre, der venter for længe ved pengeautomaterne, når der udbetales 

månedsløn i slutningen af måneden, især når det var koldt, hvorfor man havda foreslået, at 

alderspensionisterne skulle får deres alderspension udbetalt 3 dage før måneden slutter. Dengang 

var der også kun en pengeautomat. 

 

Derfor har Økonomiudvalget under dennes møde den 11. maj 1999 godkendt indstillingen fra 

Socialudvalget, så alderspensionisterne får udbetalt deres alderspension tre dage før måneden 

slutter. 

 

Nu er der tre pengeautomater, to indendøre og en udenfor. Og nu har alle fået Dankort, Mastercard 

og derudover en webbank, og kan desuden betale med kort i butikkerne. Dermed er forholdene uden 

at hæve penge forbedret i forhold til for 20 år siden. 

 
Bæredygtige konsekvenser 

Såfremt alle lønudbetalingerne udføres samtidigt, vil det lette arbejdsopgaven for 

lønningspersonalet og bogholderiet. 

 

Ikke mindst vil det være godt for dem der bliver trukket løn i slutningen af måneden, så man kan 

blive trukket direkte den dag man får løn. Det er jo sådan, at når man modtager månedsløn inden 

måneden slutter, kan det nogle gange være sådan, at man har hævet månedslønnen og har ikke 

længere råd til at betale regninger, som medfører merarbejde for personalet i både banken og 

kommunen. 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Såfremt alle lønudbetalingerne udføres samtidigt, vil det lette arbejdsopgaven for 

lønningspersonalet og bogholderiet. Dette vil også ikke længere være et problem for dem der 

betaler deres regninger gennem banken. Det er jo sådan, at de månedslønnede først bliver trukket i 
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løn automatisk i slutningen af måneden, dermed hæver nogle personer deres løn, så man ikke har 

råd til at betale regninger. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie støtter henvendelsen. Man kan også se, at der i det seneste år er sket udvikling 

af udstyr og forholdende er blevet forbedret. Hævemulighederne er blevet forbedret i forhold til 

tidligere, og der er blevet flere automater, hvor man kan hæve penge. Ikke mindst vil der ikke 

længere være konsekvenser for dem der bliver trukket for betaling af regninger månedligt og som 

plejer at hæve for meget, dermed kan man opnår, at regningerne betales i tiden. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia indstiller over for Udvalget for Velfærd 

- at Socialudvalgsbeslutningen af 14. april 1999 og Økonomiudvalget af 11. maj 1999 om 

udbetaling af alderspensionister 3 dage tidligere ophæves 

- at der godkendes udbetaling af alderspension i slutningen af måneden gældende fra 1. januar 

2020, undtaget 3 dages tidligere udbetaling før jul, og at sagen sendes videre til 

økonomiudvalget 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen sendes videre til økonomiudvalget. 

 

Der skal være oplysningskampagne hurtigt muligt. De lokale aviser samt lokale radioer skal 

benyttes til det. Der skal ligeledes sendes et brev til borgerne.  

 

Bilag 

1. Henvendelse fra lønningskontoret pr. mail. 

2. Økonomiudvalgets beslutning af 11. maj 1999. 
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Punkt 08 Forespørgsel om institutionsbesøg for Udvalg for Velfærd  

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Grundet den nye organisationsstruktur i Qeqqata Kommunia gældende fra den 30. september 2019, 

blev der konstitueret nye udvalg. På denne baggrund spørges det nye udvalg, Udvalget for Velfærd, 

om Udvalg for Velfærd ønsker at foretage virksomhedsbesøg, som det tidligere udvalg har 

foretaget.  

 

Regelgrundlag  

Den Kommunale Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Udvalget for Familie og Sociale 

forhold.  

 

Faktiske forhold 

Udvalget for Familie og Sociale forhold har ønsket og dermed også praktiseret at besøge de 

eksterne kommunale og Selvstyreejede institutioner og andre myndigheder, hvor der er et 

samarbejde med.   

Virksomhedsbesøgene blev foretaget 1½ time før det planlagte udvalgsmøde.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen.  

 

Administrationens vurdering 

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 Qeqqata Kommunia og disse institutioner og 

dermed også at kunne fremme det tværfaglige samarbejde. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd  

- at drøfte samt tager stilling til den fremlagte forespørgsel 

 

Afgørelse  

Udvalget ønsker fortsat med at foretage virksomhedsbesøg. Der skal laves et forslag vedrørende 

dette til mødet i december.  

 

Bilag  

Ingen.  
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Orienteringssager 

Punkt 09 Orientering om svar på spørgsmål fra handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq 

 

Journalnr.  91.04 

 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia modtog den 3. oktober 2019 en henvendelse fra 

handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq med spørgsmål vedrørende den nye lovgivning om støtte til 

personer med handicap. 

Området for familie har holdt møde vedrørende spørgsmålene og har udarbejdet et svar til Tilioq. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

 

Faktiske forhold 

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq henvendte sig til Qeqqata Kommunia den 3. oktober med en 

række spørgsmål for at forhøre sig, hvor langt kommunen er med implementering af den nye 

handicaplov, der blev godkendt i Inatsisartut den 12. juni 2019 og som træder i kraft pr, 1. januar 

2020. 

 

Her er følgende spørgsmål og svar: 

1) 

Har kommunalbestyrelsen stillet forslag om oprettelse af handicapråd?: 

Der har tidligere været et fungerende handicapråd. Rådet nedlagdes dog, da formanden stoppede. 

Igennem projektet ’Det Gode Liv Hele Livet’ har man arbejdet med at oprette et handicapråd. Vi 

undersøger status på opgaven. 

 

2) 

Hvornår regner kommunen med at indføre ny handicappolitik?: 

Kommunen har en handicappolitik, og der arbejdes med at lave en ny. Arbejdet kan dog først 

færdiggøres, når der er oprettet et handicapråd, som kan inddrages i arbejdet. 

 

3) 

Har kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt et forslag til nedsættelse og udpegelse af 

bisiddere i kommunen?: 

Arbejdet med en bisidderordning er ikke igangsat endnu. Vi mangler viden om bl.a. honorering. Se 

også senere spørgsmål. 

 

4) 

Har I sat tidsfrister på plads?: 

Arbejdet er netop igangsat. Emnet forelægges Udvalget for Velfærd samt Kommunalbestyrelsen i 

november. 

 

5) 

Er der punkter i loven, som er svære at implementere?: 

Vi har brug for mere viden omkring bisidderordningen, før arbejdet med dette kan igangsættes. 

Da vi ikke var informeret om, at den nye lov var offentliggjort, har vi svært ved på nuværende 

tidspunkt at have overblik over, hvor loven er svær at implementere. 
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6) 

Hvilke udfordringer står I over for?: 

Generelt kan arbejdet med implementering ikke igangsættes, før seminaret ang. loven, som afholdes 

i november. Det giver udfordringer med at nå implementeringen til lovens ikrafttrædelse. Der 

mangler både en bekendtgørelse og en vejledning til at understøtte loven og vores implementering 

heraf. 

 

7) 

Modtager kommunen god bistand fra Selvstyret/socialstyrelsen?: 

Vi var ikke informeret om, at loven var lagt ind under den nuværende lov. Derfor har kommunen 

ikke påbegynde arbejdet. Kommunen er inviteret til et seminar ang. loven. Seminaret afholdes i 

november. Kommunen mener, at det er for sent at afholde seminaret 5 uger før loven træder i kraft. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er interesseret i sætte fokus på 

implementeringen af den nye lov på handicapområdet vedrørende støtte til personer med handicap, 

samt at de er interesseret i at høre, hvor langt kommunerne er kommet i denne implementering. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie har forholdt sig til henvendelsen, og har hurtigt derefter udarbejdet et svarbrev 

til handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq. 

Området for Familie satser på et tværfagligt arbejde, så Området for Familie har set positivt på 

henvendelsen fra handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd 

- at tage det udarbejdede svarbrev til handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Henvendelse fra handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq 03.10.2019 

2. Svar til Tilioq 07.10.2019 
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Punkt 10 Orientering om ældrerejsen 2019. Maniitsoq. 

 

Journalnr. 47.15 

 

Baggrund 

I år foregik ældrerejsen fra Maniitsoq til Kreta i Grækenland, rejsegruppen var på 15 ældre, og 2 

rejseledsagere. De boede på Santa Marina Beach i Kreta, med 31 - 35 graders varme i gennemsnit, i 

henhold til aftalen blev udlandsrejse godkendt den 14. maj 2018. 

Rapport for udlandsrejsen er videresendt som orienteringssag. 

 

Regelgrundlag 

I henhold til koalitionsaftalen mellem Siumut / Inuit Ataqatigiit / Parti Naleraq. De årlige 

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

Kriterier til ældres udlandsrejse er godkendt den 14. Maj 2018. 

 

Faktiske forhold 

15 ældre med 2 ledsagere fra Maniitsoq rejste fra Maniitsoq til København den 27. august, og 

videre til Kreta fra København den 30 august, hjemrejsen til København var den 6. september og 

videre til Maniitsoq mandag den. 9 september. 

Der var udfordringer for enkelte rejsedeltager i år, hvor nogen var i risiko for dement og andre ikke 

havde rigtigt mod på at tage på en længere vandretur. Generelt set har de ældre nydt turen og fik 

slappet godt af. 

De fyldestgørende rapport kan ses i bilaget. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Konto Navn Budget Forbrug 

(1.000) 

Rest 

(1.000) 

% 

47-15-20-12-31 Ældrerejser 190 189 1 99,5 

 

Administrationens vurdering 

Deltagende ældre benytter godt af udlandsrejsen til afslapning, oplevelsestur og til at samle kræfter. 

Det mærkes, at nogle af deltagerne var i risiko for dement, som man skal være opmærksom på til 

næstekommende udlandsrejse. 
 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd 

 

- At rapporten for udlandsrejsen tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 
1. Rapport fra ældre fra Maniitsoqs udlandsrejse til Kreta i perioden 27.08. – 09.09.2019 
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Punkt 11 Orientering om ældrerejsen 2019. Sisimiut. 

 

Journalnr.   43.01.10 

 

 

Baggrund 

Som bekendt er der for 2019 afsat midler til udlandsrejse for de ældre borgere i Qeqqata 

Kommunia. På denne baggrund rejste 16 ældre fra Sisimiut med 2 rejseledsagere til udlandet i 

perioden fra den 27. august – 09. september 2019. De rejste til Kos –  en af Grækenlands øer, i 

nærheden af Tyrkiet. 

 

Regelgrundlag 

I henhold til koalitionsaftalen mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Parti Naleraq. Genetablering af 

ældres årlige ind- og udlandsrejse. 

Ældres udlandsrejse blev principielt godkendt den 14. Maj 2018. 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen har i 2019 afsat midler til ældrerejser i Qeqqata Kommunia. 

Derefter blev planlægningen af ældrerejsen fra Sisimiut igangsat om foråret. Rejsebureauet blev 

bedt om at afgive et tilbud. Hvorefter turen til Kos blev besluttet af forvaltningen. Ældre borgere 

blev indkaldt til et møde vedrørende udlandsrejse, hvor cirka 25 ældre deltog. 

 

Ældre, der kunne tænke sig at rejse, udfyldte et formular. Vi modtog cirka 25 formularer. 

Efterfølgende var der i administrationen lodtrækning blandt de modtagne formularer, som blev delt 

i to; førstegangs ansøgere, og ældre, der tidligere har været på en ældrerejse. Før lodtrækningen 

blev ansøgernes generelle sundhed, fysisk sundhed m.m. undersøgt. Under lodtrækningen blev 

førstegangs ansøgerne prioriteret, derefter trak man lod om de resterende pladser til dem der 

tidligere har deltaget. For at være forberedt på, at ældre tilbagetrækker deres ansøgning, skrev vi 5 

ansøgere på en venteliste. På et fællesmøde før rejsen blev rejsedeltagerne også gjort bekendt med, 

hvad de skulle være opmærksomme på, at de skulle have pas, bopælsattest, at de skulle sørge for at 

tage medicin med, der var nok til rejsen m.m. 

 

De fleste deltagere var enlige og to par, på mellem 66-82 år. Der var en del på deres første 

udlandsrejse, og nogle som har prøvet det før. 

 

Den 27. August 2019 rejste de fra Sisimiut til Danmark og videre til Kos fra Danmark den 31. 

August 2019. Returrejse var den 06. September 2019 fra Kos til Danmark, og fra Danmark hjem til 

Sisimiut den 09. September 2019. I Danmark var de flere på et værelse på vandrehjem, men på Kos 

i hotellet var de to og to i værelserne. 

 

Der var også ældrerejse til udlandet fra Maniitsoq på samme periode. Derfor blev det aftalt om at 

lade dem mødes i Det Grønlandske Hus i Købehavn, når de var vel ankommet til Danmark. Der var 

sammenkomst for dem i Det Grønlandske Hus den 29. August 2019. Under sammenkomsten blev 

der snakket og sunget blandt deltagerne. 

 

Selvom der var varmt på Kos, havde de mange oplevelser. Shoppingtur i byen, svømmetur i 

hotellets svømmebassin, svømmetur ved havet på stranden, en tur på Kos med udlejningsbil, en tur 

med båd til tre øer, øen Kos ligger tæt på Tyrkiet, hvorved der også var mulighed for en dagsrejse 

til Tyrkiet, for dem der kan. Turen til Kos var al inklusiv pakke, der var morgenmad, frokost og 

aftensmad i hotellet, som gjorde det lettere for deltagende.  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 01/2019, den 25. oktober 2019 

 

 

 30 

Efter returrejsen fra Kos til Danmark, blev nogle mødt af familien. Der blev også arrangeret 

shopping tur og udflugter. 

 

Heldigvis var der ingen af deltagende, som fik ildebefindende under rejsen. Selvom man dagligt 

arbejder med de ældre i Sisimiut, blev det klart under rejsen, hvordan de som person er stillet. 

Derfor kan nogle deltagere være mere udfordrende end andre, og som rejseledsager være 

nødvendigt at tage forbeholdt for disse. På trods af disse, kan glæden blandt deltagerne mærkes. 

Når man på tidspunkter sidder sammen med dem, nævner de til tider, at de var taknemmelige over 

at Qeqqata Kommunia kunne arrangere sådanne udlandsrejser for de ældre.  De føler at rejsen er en 

fin gestus for deres mangeårige bidrag for samfundet, også selvom de betalte lidt til rejsen. At 

rejsen er med til at styrke ånden, og at oplevelserne var berigende.  Vi videregiver deres taksigelser 

til Qeqqata Kommunia for at havde givet sådanne muligheder. De lovpriste også rejseledsagernes 

gode indsats via Facebook samt under interview til en radio-udsendelse. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er tydeligt, at de rejsende var meget glad for den af kommunen arrangerede ældrerejse. 

Førstegangs deltagende samt dem der har prøvet det før, plejer at udtale hvordan turen havde gjort 

dem mere glade, og givet dem mere kræfter på livet, samt en mere tæt sammenhold.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre 

 

Således så budgettet ud: 

16 rejsende (Billet og hotel + Bus)  276.120,00 

Kommunens bevillinger -190.000,00  

Til fordeling blandt rejsende  86.120,00 

Pr. rejsende (86.120: 16) 5.382,50 

Turistafgift, andre udgifter 1.067,00 

Pr. rejsendes indskud  6.449,50 

 

Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug i % 

  (1.000) (1.000) (1.000)  

47-15-10-12-31 Ældrerejsen 190  0 0 0,0 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderede rejsen vel afsluttet. Især fordi alle deltagende kom hjem igen i god 

behold, og at alle deltagende var glade for turen som har været berigende og bragt mere glæde i 

deres liv, som de var meget taknemmelige over.   

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Velfærd 

- at orienteringen om ældrerejsen tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  Juliane Enoksen ønsker at det er de ansatte der ledsagerne de ældre til 

rejserne og at det ikke er politiker der ledsager de ældre.  

 

Bilag 

1. Rejserapport om ældrerejsen 
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Punkt 12 Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

 

 

 


