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Oversigt – Åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

02. Mundtlig orientering fra administration 

Intet. 

 

03. Økonomisager 

Intet. 

 

04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Godkendelse af delberetning nr. 34 fra BDO vedrørende løbende revision indtil 31. 

december BDO delberetning. Qeqqata Kommunia 

 

06. Orienteringssager 

Intet. 

 

08. Eventuelt 

 

Punkt 8.1 Eventuelt. 
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Mødet starter kl. 09:00 

 

 

Deltagere: 

 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut 

Agathe Fontain, Sisimiut, kl. 09:24 forlod Agathe mødet efter pkt. 5.4.  

 

Siumut 

Kirstine Olsen, siulittaasup tullia Sisimiut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager fra kl. 09:38 fra pkt. 5.5  

 

Naleraq 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

Jens M. Lyberth, Kangaamiut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.   
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Direktøren oplyser om følgende: 

 

- Tillægsbevillingsansøgningerne som blev returneret til administrationen er stadig under 

udfærdigelse. Udvalget skal på det baggrund være beredt op at afholde et ekstra ordinært 

møde vedr. Disse emner. 

- Direktøren deltaget til Socialtopmødet. Emner såsom hjemløshed, børnerettigheder samt 

assistance fra Danarmik vil blive diskuteret. Udvalget vil blive orienteret vedr. Disse senere. 

Udvalget skal til Maniitsumut og rejsen er  

 

Formanden oplyser at hun har aftalt med Området for Velfærd at der skal udarbejdes en fælles plan 

for de sårbare borgere som udviser tendens til depression ved mørketidens start samt om foråret. 

Dette skal ske når familiecentrene mødes.  
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03. Økonomisager 

 

Intet.  
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Godkendelse af delberetning nr. 34 fra BDO vedrørende løbende revision indtil 31. 

december BDO delberetning. Qeqqata Kommunia. 

 

Journalnr.  06.04.01  

 

 

Baggrund 

Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt: 

- Delberetning nr. 34 Løbende revision indtil 31. december 2019. 

Økonomiområdet anmoder nu 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 Velfærds ansvarsområde påpeget 

følgende: 1.3.1.2 Førtidspension 

Derudover pkt. 2.1.2 Sagsbehandling af følgende områder 

 Barsels dagpenge 

 Førtidspension 

 Alderspension 

 Boligsikring 

 Revalidering 

 

BDO meddeler i forhold til Interne kontroller: 

Førtidspension: 

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer fejl og mangler i nogle af de  

gennemgåede sager. Årsagen til disse fejl skyldes primært følgende forhold: 

 B-indkomst er ikke korrekt indregnet i beregningen af førtidspension 

 Ressourceprofil er ikke udarbejdet 

 

Efter Området for Velfærds vurdering viser fejlniveauet, at der er behov for etablering af et  

formaliseret ledelsestilsyn, der omhandler specifikt korrekt beregning af førtidspensioner ud fra  

eventuelle B-indkomster. 

Qeqqata Kommunia har efterfølgende udarbejdet procedure og skemaer til sagsbehandlere i  

Området for Velfærd og disse er medtaget i interne ledelsestilsyn. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

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

at modtage færre bemærkninger fremover fra revisionen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Revisionens bemærkninger inden for Udvalget for Velfærds ansvarsområder har ikke direkte  

økonomiske konsekvenser for kommunen.  
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Administrationens vurdering 

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

et kvalitetskontrolsystem i 2019. Det erhververede kvalitetskontrolsystem er implementeret af 

ledelsen i Området for Velfærd. Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Velfærd 

hvert kvartal af alle administrative afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af 

Velfærdscheferne. Opgaven af økonomistyring med barsels dagpenge og boligsikring ligger hos 

staben, derfor har Velfærdsforvaltningen bedt BDO om at sikre bemærkninger derfra gennem 

Økonomisk Sekretariatet.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd  

- at delberetning for regnskabsåret 2019 – Beretning nr. 34 fra BDO tages til efterretning + bilagene 

- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende interne kontroller godkendes 

- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende førtidspension godkendes 

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Delberetning for regnskabsåret 2019 - beretning nr. 34 

2. 2.1 Førtidspension Sis 

3. 2.2 Barselsdagpenge Man 

4. 2.2 Barselsdagpenge Sis 

5. 2.3 Boligsikring Man 

6. 2.3 Boligsikirng Sis 

7. 2.4 Alderspension Sis 
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06. Orienteringssager 

 

Intet.  

  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 04/2021, den 4. oktober 2021 - Referat 

 

 8 

08. Eventuelt 

 

Punkt 8.1 Eventuelt. 

 


