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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Intet 
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03. Økonomisager 

 

 

Punkt 3.1 Revisionsberetning nr. 37 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2020 

 

Journalnr.  06.04.01 

 

 

Regelgrundlag  

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

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

 

 

Baggrund 

Revisionen BDO har sendt revisionsberetninger vedrørende løbende revision indtil 37 og er 

fremkommet med følgende bemærkninger.  

2.1.1 Forretningsgange 

I løbet af året reviderer vi kommunens forretningsgange for Selvstyreområderne i kommunen m.v. 

Formålet med revisionen er at vurdere, om kommunen har tilrettelagt betryggende procedurer, der 

sikrer, at gældende lovgivning overholdes samt at it-systemerne anvendes betryggende. 

Vi har kontrolleret, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at konteringsregler m.v. er 

iagttaget. 

 

Vi har udtaget sager på følgende områder: 

• Børnetilskud 

• Underholdsbidrag 

• Barselsdagpenge 

• Førtidspension 

• Alderspension 

• Revalidering  

 

Vi har ved udvælgelsen af sager lagt særlig vægt på nyetablerede sager og på sagsområder og sager, 

hvor tilkendelse eller beregning beror på et skøn. Endvidere er udvælgelsen af stikprøver sket ud fra 

et væsentlighedskriterium, hvori indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel 

eller lokal karakter. 

Ved gennemgangen af de enkelte sager er det påset, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med 

hjemmel i gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved 

sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder 

og ankeinstanser inden for de forskellige områder. 

Oplysninger til bedømmelse af de enkelte sager er indhentet ved gennemgang af sagsakterne, 

herunder nødvendige dokumentationer og i fornødent omfang det sociale udvalgs 

beslutningsprotokol. Det er påset, at der i videst muligt omfang foreligger fyldestgørende 

dokumentation for ydelsernes fastsættelse. 

 

Børnetilskud 

Stikprøveantallet udgør 9, alle uden fejl og mangler. 
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Underholdsbidrag 

Stikprøveantallet udgør 8, alle uden fejl og mangler. 

 

Barselsdagpenge 

Stikprøveantallet udgør 10, heraf 5 uden fejl og mangler. 

Fejlene kan henføres til følgende forhold: 

• 1 sag, hvor ansøgningsskema ikke er underskrevet af ansøger. 

• 4 sager, hvor beregning af antal timer eller barselsperiodens længde ikke er korrekt. 

 

Førtidspension  

Stikprøveantallet udgør 11, heraf 10 uden fejl og mangler. 

Fejlene kan henføres til følgende forhold: 

•1 sag, hvor udbetalingen ikke er stoppet i forbindelse med fraflytning til anden kommune. 

 

Alderspension 

Stikprøveantallet udgør 11, alle uden fejl og mangler. 

 

Revalidering   

Stikprøveantallet udgør 6, heraf 5 uden fejl og mangler. 

Fejlene kan henføres til følgende forhold: 

 

• 1 sag, hvor aftale om virksomhedsrevalidering først er underskrevet efter revalideringsforløbet er 

startet. 

 

Konklusion 

I nogle sager er journalføring samt dokumentationen mangelfuld. Når der i sagsbehandlingen ikke 

leves op til de formelle krav, er der risiko for, at der sker fejlbehandling eller fejludbetalinger. 

 

Vi anbefaler, at ledelsestilsynet intensiveres. 

Efterfølgende er der redegjort nærmere for antallet af stikprøver samt fejl og mangler. Opgørelse af 

fejl og mangler er foretaget således, at en stikprøve maksimalt kan medregnes som fejl én gang. 

Herudover er der særskilt redegjort for fejl- og mangeltyper.         I denne redegørelse er alle fejl og 

mangler medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er generel, er dette anført. 

 

Faktiske forhold 

Det skal bemærkes at Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq ikke administrere Revalidering, 

som henhøre under Majoriaq. 

 

Omkring barselsdagpenge, børnetilskud, underholdsbidrag og disse 3 områder henhøre under 

Borgerservise.  

Område for Velfærd har kontaktet Økonomisk Sekretariat, så de sikre at godkendelserne sker i de 

rette udvalg.  

 

Administrationens vurdering 

Der vurderes fra administrationen at de igangsatte tiltag omkring sagsbehandling og ledelsestilsyn 

højner standarden, således at fejlmargin bliver mindre. Der er ønsket fra Område for Velfærd at 

revisionsberetninger til området kun omhandler de ansvarsområder der berører Område for Velfærd. 

Område for Velfærd kan ikke besvare andre områdernes ansvarsområde. Desuden er ønsket fra 

Område for Velfærd at ved fejl ved sagerne at revisionen påpeger byen der har været mangel på.    
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Fordeling er at stabsfunktionen styre økonomi og har ansvar for økonomistyring for Børnetilskud, 

Underholdningsbidrag og Barselsdagpenge, stabsfunktion har reference til kommunaldirektør derfor 

Økonomiudvalget. Stabsfunktion skal have sagerne der omhandler Børnetilskud, 

Underholdningsbidrag og Barselsdagpenge uden om Område for Velfærd. Revalidering sker 

gennem Majoriaq som hører under Uddannelses forvaltningen, derfor er det Udvalg for Uddannelse 

der skal godkende beretningen.    

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til godkendelse Udvalget for Velfærd 

 

1. - at Revisionsberetning nr. 37 fra BDO vedr. løbende revision for     

  regnskabsåret 2020. tages til efterretning og 

2. - at sagen sendes til Økonomiudvalget, så godkendelse af Børnetilskud, Underholdsbidrag 

og Barselsdagpenge kan ske i Økonomiudvalget 

3. – at sagen om revalidering godkendes af Udvalg for Uddannelse, da Majoriaq hører under 

deres ansvarsområde 

4. - at sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Velfærdsudvalget revisionsberetning 37 
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Punkt. 3.2  Revisionspåtegning af sociale refusioner Qeqqata Kommunia. 

 

 

Journalnr.  06.04.01 

 

 

Regelgrundlag  

BDO henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med 

retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af hjemmestyreområderne i 

kommunerne mv. Opgørelsen er udarbejdet med henblik på at opgøre refusionen over for 

Selvstyret. Som følge heraf kan indberetningen være uegnet til andet formål. 

 

Baggrund 

BDO har revideret den af Qeqqata Kommunia udarbejdede refusionsopgørelse ”Slutafregning-

sociale udgifter for 2020” i kommunen.  

 

Grundlag for konklusion 

”Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Grønland, samt standarderne for offentlig revision, idet 

revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af refusionsopgørelsen”. Vi er uafhængige af 

kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 

regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 

forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.” 

 

Konklusion 

Opgørelsen udviser følgende i modtaget refusioner: 

 

Børnetilskud    kr.   6.909.384 

Underholdsbidrag   kr.      547.592 

Boligsikring    kr. 12.066.670 

Barselsdagpenge   kr.   7.995.352 

Førtidspension    kr. 18.083.163 

Alderspension    kr. 74.925.812 

 

Det er BDO opfattelse, at opgørelsen for 2020 i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet 

i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af 

hjemmestyreområderne i kommunerne mv. 

 

BDO har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

Faktiske forhold 

Det skal bemærkes at Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq ikke administrere ikke 

barselsdagpenge, børnetilskud, underholdsbidrag og boligsikring disse 4 områder henhøre under 

Borgerservise.  

 

Område for Velfærd har kontaktet Økonomisk Sekretariat, så de sikre at godkendelserne sker i de 

rette udvalg. 
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Administrationens vurdering 

Der vurderes fra administrationen, at BDO opfattelse, at opgørelsen for 2020 i alle væsentlige 

henseender er rigtig og BDO har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den 

forbindelse. 

 

Vedr: Børnetilskud, Underholdsbidrag, Boligsikring og Barselsdagpenge økonomistyring og kontrol 

hører ikke under Område for Velfærds ansvar, da staben som har reference til kommunaldirektør. 

Derfor skal refusions godkendelse hører under Økonomiudvalget.  

 

Indstilling  

Området for Velfærd indstiller til godkendelse Udvalget for Velfærd  

 

1. at bemærkninger fra BDO omkring Førtidspension og Alderspension. 

2. at sagen sendes til Økonomiudvalget, så godkendelse af Børnetilskud, Underholdsbidrag, 

Boligsikring og Barselsdagpenge kan ske i Økonomiudvalget 

3. at sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Revisionspåtegning Sociale refusioner - Qeqqata Kommunia  
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Punkt 3.3 Udvalg for Velfærds 3 kvartalsrapport for 2021 - Området for Velfærd 

 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

 

Baggrund 

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

fremlægges 3 kvartalsrapport 2021 fra Området for Velfærd.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 75 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 

Forbruget i Området for Velfærd inkl. bygder ligger i alt på 76,7 procent, svarende til 235.225.498 

kr., ud af en bevilling på 306.736.591 kr. 

Dermed har der været merforbrug på 1,7 % i 2021, svarende til 5.173.055 kr. 

 

Området for Velfærd 

Skema 1 

 

 

 

 

 

 

 

Merforbruget i Maniitsoq skyldes, at der ikke er afsat midler til månedsløn forud, samt merudgifter 

til indlogering af to sagsbehandler fra DK, der skal udarbejdes en omplacerings sag til skolen. 

 

Det samme er gældende for Sisimiut, endvidere er grunden til merforbruget, at der ikke er afsat 

midler til timelønnede og tjenesterejser. 

 

Forbrug under døgninstitutioner – Børn og familier 

Tabel 2 

 

Afdeling Navn 

Budget 

2021 

Forbrug 

30.09.21 

Forbrug 

i % 

Rest 

551010000 SIS Familiestab 11.403.911 9.090.400 79,7 2.313.511 

552010100 MAN 

Familiestab  

9.761.305 8.330.055 85.3 1.431.250 

 I alt 21.165.216 17.420.455 82.3 3.744.761 

Afdeling Navn 

Budget 

2021 

Forbrug 

30.09.21 

Forbrug 

i % 

Rest 

551020100 

122150100 

SIS Børne- og Familie 

Selvstyrets Døgninstitutioner 

1.317.939 6.908.404 524,2 -5.590.465 

551020100 

122150400 

SIS Børne- og Familie    

Private  Døgninstitutioner 

12.603.938 18.325.738 145,4 -5.721.800 

552020100 

122150100 

MAN Børne- og Familie 

Selvstyrets Døgninstitutioner 

4.506.863 3.506.094 77,8 1.000.769 

552020100 

122150400 

MAN Børne- og Familie 

Private Døgninstitutioner 

8.675.583 5.220.126 60,2 3.455.457 

 I alt 27.104.323 33.960.362 125,3 -6.856.039 
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Ved justering af konto for døgninstitutioner i Maniitsoq, er der forventning om mindreforbrug for 

resten af året, grundet at en forældremyndighedsindehavernes flytning til en anden kommune samt 

flytning af anbringelse fra døgninstitution til en plejefamilie.  

 

Der er merforbrug under konto for døgninstitutioner i Sisimiut, idet der ansøges om 

tillægsbevillinger ved anbringelser, da bevillingerne ikke længere er tilstrækkeligt. 

Ansøgninger om tillægsbevillinger som skal dække for resten af året er under behandling, som også 

skal reduceres gradvis i løbet af de næste år. Ved gennemgang af konto for Børn og Familie, blev 

det konstateret at regninger fra sidste år, var blevet betalt i år, hvorefter der blev rettet henvendelse 

til økonomisekretariatet for at får betalinger flyttet til 2020 som en rettelse. 

  

Tabel 3 

Måned:  September 2021 
 

Maniitsoq Sisimiut 

Venteliste til døgninstitutioner 
  

Hos plejeforældre 25 31 

Private plejefamilie 1 0 

Selvstyreejede døgninstitutioner 8 6 

Private døgninstitutioner 5 18 

Hjemsendt 1 1 

Akut anbringelse 1 6 

Aflastning 2 5 

Opfølgning 3 1 

Udarbejdet 

den: 

22. september 2021  
 

I alt 46 68 

 

Konto – Døgninstitutioner - Plejehjem 

Alderdomshjemmet "Qupanuk" er normeret til 42 beboere, 1 aflastningsstue, fordelingen kan ses 

nedenfor: 

 

Plejehjemmet "Neriusaaq" er normeret til i alt: 42, 2 aflastningsstuer. 

Beboerne på Plejehjemmet “Neriusaaq” er foreløbigt færre end forventet, der for at beskytte 

nuværende beboer og ansatte.  

 

Antal beboere og personale for juni 2021, inkl. venteliste 

Tabel 4   

Måned: September 2021 

Plejehjemme Maniitsoq: 42 - 2 Kangaamiut: 8 Sisimiut: 42 - 1 

Selvhjulpne 6  14 

Med behov for støtte 8 6 28 

Med handicap 5  2* 

Demente 19  18* 

På aflastning 0 1 1 

Venteliste til plejehjemmet 20 0 22 

*de har også behov for ekstra støtte 
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Status for halvårs udgifter 

Tabel 5 

Afdeling Navn Budget Forbrug % Rest 

551030202 SIS Plejehjemmet 31.467.621 21.172.701 67.3 10.294.920 

552030203 MAN Neriusaaq Plejehjemmet 24.028.455 15.198.294 63.3 9.548.095 

552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut 3.309.110 2.401.553 72,6 907.557 

Forbrug i plejehjemmene pr. 30.09.2021 58.805.186 38.772.528 65.9 20.750.572 

 

Der er mindreforbrug under personaleudgifter på Plejehjemmet Neriusaaq, grundet 

personaleproblemer. 

Det samme er gældende i Sisimiut vedrørende mindreforbrug. 

 

Konto - Handicapafdeling - fælles 

Tabel 6 

Afdeling Navn Budget  Forbrug % Rest 

Sisimiut:           

551040100 SIS - Handicapafdeling 33.284.961 21.759.025 65,4  11.525.936 

551040202 SIS – Boenhed 2 ”PISOQ” 15.576.942        18.083.960  116  -2.507.018 

551040301 SIS - Værested Sannavik 1 3.907.990          2.306.097  59  1.601.893 

551040303 SIS – Handicapværested IVIK 310.644               72.207  23,2  238.437 

  I alt 53.080.537 42.221.289 79,5 10.859.248 

Maniitsoq:           

552040100 MAN - Handicapafdeling 32.868.020 23.031.454 70,1  9.836.566 

552040301 MAN – Bofælleskabet MIKI 5.948.043 5.000.872 84,1  947.171 

552040400 MAN – Naapiffik, værested 1.222.203 757.258 62  464.946 

  I alt 40.038.266 28.789.585 71,9 11.248.681 

I alt udgifter for Handicapafdelinger 93.118.803 71.005.691 76,3 22.113.112 

 

 

Konto – Døgninstitutioner – Personer med handicap 

Tabel 7 

Afdeling Navn Budget  Forbrug % Rest 

Døgn Institution     

551040202 SIS - Boenhed 2 "PISOQ"  15.576.942 18.083.960 116,1 -2.507.018 

551040100 SIS - Institution DK 11.720.898 50.139 0,2 11.670.759 

552040301 MAN - Bofælleskaber 5.948.043 4.998.495 84,0 949.548 

552040100 MAN - Institution DK 10.792.027 5.249.563 48,6 5.542.464 

 

Der er stort behov for støttepersoner blandt enkelte beboer på boenheder i Maniitsoq, der arbejdes 

på en omplacerings sag. 

 

Der er for høj merforbug under boenhed PISOQ i Sisimiut, hvorved der arbejdes på en 

tillægsbevillingssag. SIS - Institution DK ser ud til at have en mindreforbrug, men grunden hertil er 

at der er betalt regninger fra en anden konto, der er allerede brugt 6 mio. kr. til voksne. 

 



Udvalg for Velfærds ordinære møde 05/2021, den 1. november 2021 Referat 

 

 12 

Administrationsvurdering 

Området for velfærd vurdere, at 3 kvartalsrapport viser, at der skal arbejdes med ansøgning om 

omplacering internt Området for Velfærd, i takt med justering af kontoer. Dermed sikrer man, at 

ansøgning om tillægsbevillinger er så vidt muligt på minimum.  

  

Indstilling 

Området for Velfærd Maniitsoq og Sisimiut indstiller til Udvalg for Velfærd 

 

- at 3. kvartalsrapporten for 2021 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.  

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. 1. Status på Området for Velfærds økonomi pr. 1. oktober 2021  
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Punkt 3.4 Tillægsbevilling for Børn og Familie i Sisimiut 
 

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

 

Baggrund 

Der er stigende anbringelser udenfor hjemmet, både i plejefamilier og døgninstitutioner, derfor 

ansøger Området for Velfærd at tilpasse budgettet for anbringelser. Der er også stor ventetid på 

døgninstitutioner, hvorfor der har været nød til at iværksætte projekter. 

 

Derfor ansøges der budgetomplaceringer for i år, fra Driftpulje på familieområdet til takstbetalinger 

for private døgninstitutioner, og fra Professionelle Familiepleje til taksbetalinger for private 

døgninstitutioner.  

 

Der ansøges om tillægsbevillinger for i år og overslagsårene til Plejevederlag, takstbetalinger for 

private døgninstitutioner, selvstyreejede døgninstitutioner og projekter. 

 

Regelgrundlag  

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske forhold 

Der er i øjeblikket 55 anbragte børn i alt, 31 i plejefamilier, 6 i selvstyrets døgninstitutioner og 18 i 

private døgninstitutioner, 2 har været på projekter og en er stadigvæk på en projekt. Der sker 

omrokeringer i døgninstitutioner engang i mellem, hvor allerede anbragte overgår fra selvstyrets 

døgninstitutioner til private døgninstitutioner og omvendt.  

 

Anbringelse af børn udenfor hjemmet skal være det sidste udvej, hvis en række tiltag ikke er 

lykkedes. Det sker desværre for ofte pga. forskellige ting, det er ofte svært at samarbejde med 

forældre, hvor nogle gange vil forældrene slet ikke samarbejde.  

 

Der er stor ventetid på døgninstitutioner, hvor nogle gange er det ikke længere er forsvarligt for 

barnet at lade dem blive hos forældre og plejeforældre er ikke passende til at passe barnet, derfor 

har man været nødsaget til at midlertidig anbringe enkelte børn i døgninstitutioner eller projekt ud i 

naturen.  

 

Antallet af anbragte er steget i de seneste år, især på private døgninstitutioner, blandt andet fordi, 2 

søskendeflok på i alt 7 børn er anbragt i private døgninstitutioner, hvor forældrene er desværre 

afdøde på den ene søskendeflok og resten af familien vil ikke blive plejefamilie til børnene, på den 

andet søskendeflok er moren skizofren og har ikke nogen netværk der kan overtage børnene. 
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Antallet af anbragte kan ses her i de seneste år: 

 

Anbragte liste: 2017 2018 2019 2020 2021 

Plejefamilie 30 25 26 33 31 

Prof. Plejefamilie 0 0 0 0 0 

Selvstyrets døgnint.   1 2 3 6 

Private døgn.   6 10 16 18 

I alt 30 32 38 52 55 
Tabel 1 

Bæredygtige konsekvenser 

Budgettet vil blive balanceret for 2021, 2022 og overslagsårene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

På tabel 1, kan man se at antal af anbragte er steget i de seneste år, men budgettet er ikke blevet 

tilpasset efter nye anbringelser. Med kommunens øget fokus for børn og unge, er man blevet bedre 

til at spotte omsorgsvigtede børn og unge, det er en af grundene til øgede anbringelser. 

 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Omplacering Tillægsbevilling Ny 

bevilling 

551020100-

0501015100-

122141200-

010580 

Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Andre konsulenter 

 

4.481 -4.481  0 

551020100-

0501015140-

122010100-

010580 

Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Professionelle 

Plejefamilie 

Månedsløn 

 

1.222 -1.222  0 

551030202-

0503015300-

122010200-

010580 

Sis Plejehjemmet, 

timeløn 

12.876 -1.000  11.876 

551020202-

0501035100-

122010200-

010580 

Sis Herberg, 

timeløn 

1.968 -800  1.168 

551020201-

0501015190-

122140900-

010580 

Sis Familiecenter, 
Faglige konsulenter 
 

422 350  72 

551050000-

0502015201-

113100100-

010580 

Sis 
Bistandsafdeling, 
Udbetaling af 
offentlig hjælp 
(skattepligtig) 

4.027 -750  3.277 

010570 Maniitsoq (bilag 4)  -3.781   

551020100-

0501015170-

Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Tekstbetalinger 

12.604 10.731  23.335 
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122150400-

010580 

Private 

Døgninstitutioner 

551020100-

0501015120-

122020100-

010580 

Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Vederlag (Pleje) 

2.522 581  3.104 

551020100-

0501015150-

122150100-

010580 

Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Takstbetalinger 

Selvstyrets 

institutioner 

1.318 1.072 3.123 5.514 

 Sis Børne og 

Familieafdeling, 

Projekter 

0 0 2.200 2.200 

 I alt  12.384 5.323  
Tabel 2 
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer at balanceret budget vil være positivt for området, som er tilpasset til de 

love og forordninger der gælder i landet for resten af året og året efter.  

 

Da man skal arbejde med strategi for anbringelser efter beslutning i sidste 

kommunalbestyrelsesmøde, vurderes dette at man fra overslagsår 2022 kan nedbringe 

tillægsbevillingen med 25%, i 2023 yderligere med 25% og til sidst i 2024 med 25%. 

Administrationen regner med at i 2025 kan bevillingen være i 2021 niveau. Begrundelse til 

nedbringelsen af TB er at man allerede fra område for velfærd er påbegyndt at arbejde med 

vurdering af alle børns sag, hvor man vil vurdere om familien er klar til at modtage barnet efter 

ophold i døgninstitutioner. Område for velfærd vil desuden arbejde for at forøge plejefamilie 

kapaciteten. Beregningen for nedbringelsen for anbringeles budget kan ses i bilag 3.       

 

Indstilling 

Området for Velfærd Sisimiut indstiller til Udvalget for Velfærd at godkendelse, 

 

1. Ansøgning om budgetomplacering på i alt 10.730.968 kr til Familieområdet, Private 

Døgninstitutioner i henhold til tabel 2, samt tillægsbevilling for overslagsårene Ifølge Bilag 

3.  

2. Ansøgning om Budgetomplacering til plejevederlag for plejeforældre på 581.227 kr. i 

henhold til tabel 2, for i år og som tillægsbevilling i overslagsår. 

3. Ansøgning om tillægsbevilling til taksbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner på 

3.123.367 kr. i henhold til tabel 2 for i år og overslagsårene og budgetomplacering på 

1.072.196 kr. i henhold til tabel 2. Se bilag 3 for Nedtrapning af tillægsbevilling. 

4. Ansøgning om tillægsbevilling til Projekter på 2.200.000 kr. i henhold til tabel 1, for i år og 

overslagsårene. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. 

 

Bilag 

1. Anbragte børn pris 

2. Tillægsbevilling B&U 

3. Nedtrapning af tillægsbevilling 

4. Maniitsoq indlæsningsark 
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Ønske om socialrådgiverstilling i Kangerlussuaq flyttes til Sisimiut 

 

 

Journalnr.  06.02.04 

 

 

Baggrund  

Der blev oprettet en ekstra socialrådgiverstilling i Kangerlussuaq sidste år. Formålet og ønsker var 

at for at forbedre borgernes mulighed for hjælp fra kommunen i bygderne. Erfaringen viser dog 

andet billede, den forrige medarbejders vurdering og sagsantal viser at der ikke er behov flere 

medarbejder til sagsbehandle fra Kangerlussuaq ud over den faste sagsbehandler fra borgerservicen. 

Der derfor ønske om at flytte normeringen fra Kangerlussuaq til Sisimiut.     

 

Regelgrundlag  

Langtingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.  

 

Faktiske forhold 

Der er af flere omgang fremkommet en undring over normeringstallene for byer og bygder i 

kommunen, hvilket fremgår af et antal henvendelser om emnet fra forskellige 

kommunalbestyrelsesmedlemmer i de senere år samt budgetønske fra udvalg der vedrører 

velfærdsområdet. Særligt ifht. de nye lovgivninger, der i de senere år er blevet vedtaget, er der 

bekymring for, om normeringstallet er fastsat kan være for lavt. 

Område for Velfærds bemærkning hertil er, at der i henvendelserne er påpeget fordelingen af 

medarbejdere mellem byer, bygd eller afdeling. Der er tale om en første og umiddelbar fordeling, 

som skal vurderes nærmere ud fra, hvor de forskellige opgaver skal løses. 

Område for Velfærd er enige i, at der skal kigges på opgaverfordeling og organisering, så 

sagsbehandlingen og service til borgerne er i overensstemmelse med de nye lovgivninger. 

Område for Velfærds bemærkning hertil er, at man anerkender behovet for en tydelig og åben 

processen imod den nye organisering såvel mellem byer som service til bygderne. 

Udgangspunktet er, at der holdes et højt informationsniveau, og at medarbejdere i bygderne følger 

med i sagerne, er nu kernen i den nye arbejdsmetode. Der afholdes ugentlig faste møder med 

bygdernes borgerservice, ud over har medarbejder i borgerservice i bygderne fået direkte 

kommunikations mulighed til afdelingsleder i byerne. Det har desuden været ikke muligt at 

tiltrække uddannet socialrådgiver til stillingen i længere periode, så man har ikke kunne ansætte ny 

medarbejder. Grunden af sags tyngden i Sisimiut er ønsket fra område fra velfærd at den ene 

ubesatte stilling som ikke kan besættes flyttes til Sisimiut.  

  

Bæredygtige konsekvenser 

Der vil være bæredygtig at opnormere eller ændrer på sagsbehandlings strukturen hvor behovet for 

stillingen i andet sted er størst.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomisk eller administrativ konsekvenser.  

 

Administrationens vurdering 

Der er overvejende enighed om, at en samling af lovområdet i et særligt lovafsnit i enkelte 

afdelinger giver mening i forhold til kvaliteten af og ensartethed i sagsbehandlingen både i byer og 

bygder. 
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De senere års udvikling på velfærdsområdet har medført en tiltagende kompleks lovgivning på 

området. Samtidig har der været en stigende efterspørgsel på hjælp efter lovenes paragraffer. Som 

bestemmelserne og regelsættene er nu inden for velfærdsområde vurderes det ikke hensigtsmæssigt, 

at enkelt socialrådgivere skal håndtere så forskellige og komplekse sagsområder alene, derfor er der 

brugt tid på at forstærke sagsbehandlingsmetoderne fra byer, som vil servicerer bygderne bedre. 

Derfor har området kikket først og fremmest på at få ensartet sagsbehandling og organiseringen, for 

at undgå at placere normeringerne uhensigtsmæssigt. Sagsbehandler i Kangerlussuaq som hører 

under borgerservice får allerede myndighedstillæg som andre sagsbehandler ikke får i borgerservice 

i bygderne. Vurdering er derfor at den ene stilling kan tiltrække 1 kvalificeret sagsbehandler til 

borgerservice.   

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd  

- at drøfte samt tage stilling til de fremlagte forslag om flytning af stillingen på 

socialrådgiver til Sisimiut 

- at udvalget laver indstilling og godkendelse af indstillingen sendes videre til ØU og 

KOMBES til endelig godkendelse 

 

Afgørelse 

Udvalget godkendte indstillingen om flytning af stillingen og sagen skal forelægges til godkendelse 

i Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 
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Punkt 4.2 Orientering om valg til handicapråd og godkendelse af rådets opdaterede 

vedtægter 

 

 

Journalnr.  47.00 

 

 

Baggrund 

Handicappolitikken som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. april 2020 fastsætter blandt 

andet som mål at der skal nedsættes et handicapråd, som skal have til opgave at rådgive i 

handicappolitiske spørgsmål og bidrage til udvikling af området. 

 

Regelgrundlag  

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

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap 

 

Faktiske forhold 

Den første handicapråd i Qeqqata Kommunia blev etableret da kommunalbestyrelsen i Sisimiut 

godkendte en ny handicappolitik i 2008, som bl.a. havde som mål at etablere et handicapråd. Rådet 

havde til formål at fungere som en dialogforum, der skal sikre samarbejdet mellem repræsentanter 

for personer med handicap og kommunen. 

 

Det er siden hen blevet et lovkrav at kommunalbestyrelsen nedsætter en handicapråd: ”… 

kommunalbestyrelsen skal nedsætte en handicapråd, som skal rådgive kommunalbestyrelsen i 

handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen 

om alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.”  

 

Velfærdområdet har gennem de lokale aviser, hjemmesiden og gennem kommunens facebookside 

annonceret borgernes mulighed for at stille op til rådet med frist den 20. november 2021, hvorefter 

det vil være op til kommunalbestyrelsen at vælge nye medlemmer blandt de opstillede kandidater.  

 

Handicaprådet har siden etableringen i 2008 haft vedtægter der blandt andet fastsætter 

sammensætningen af rådet, valgperioden, valg af rådets formand, mv.  

Der er dog opstået et behov for at opdatere vedtægterne som følge af den nugældende lovgivning, 

der bl.a. fastsætter sammensætningen og antallet af handicaprådets medlemmer. En arbejdsgruppe 

bestående af Velfærdscheferne, Afdelingslederne på handicapområdet og staben har opdateret 

vedtægterne således at arbejdsrammerne for Rådet står klart beskrevet for alle. 

 

Udkast til de nye vedtægter er inddelt i følgende overskrifter: 

 Formål 

 Rådets sammensætning og vilkår 

 Rådets forretningsorden 

 Rådets opgaver 

 Tavshedspligt 

 

Forskellen mellem de gamle og de nye vedtægter er for det første antallet af medlemmerne som 

plejede at være 12 herunder 6 fra hvert by i Qeqqata Kommunia, men antallet nedsættes til 8 jf. 

loven.  

For det andet er der i de nye vedtægter tilføjet et krav om, at kønsfordelingen så vidt mulig skal 

være i balance dvs. lige mange kvinder som mænd. 
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For det tredje har man i de nye vedtægter lagt op til at der ligeledes nedsættes personlige 

suppleanter til medlemmerne der kan træde til, i tilfælde af at medlemmer bliver hindret i at deltage 

ved møder. 

Der er desuden tilføjet nogle punkter der bl.a. fastsætter at medlemskabet er frivilligt og ulønnet, og 

at medlemskabet ophører såfremt medlemmet fraflytter Qeqqata Kommunia.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Etableringen af et handicapråd vil skabe et forum der sætter vilkårene for personer med handicap i 

fokus, og som søger at forbedre disse forhold. Personer med handicap vil få en stemme gennem 

handicaprådet, der vil kunne være med til at udvikle området så kommunen undgå uforudsete 

uhensigtsmæssige løsninger. 

Kommunen vil ligeledes få en sparringspartner der har vid erfaring på området, der har godt 

kendskab til hvordan man kan fremme lige muligheder for personer med handicap.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunen er forpligtet til at yde sekretariatsbistand i fornødent omfang. 

 

Kommunen har siden etablering af handicaprådet i 2008 ydet sekretariatsbistand uden at have 

nævneværdigt konsekvenser, hverken i forhold til de økonomiske eller de administrative øjemed. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at handicaprådet vil fremme vilkårene for personer med 

handicap ved at være aktive medspillere i udviklingen af handicapområdet. De vil desuden være 

centrale medspillere i implementeringen af handicappolitikken til gavn for personer med handicap. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

- At tage orienteringen om annoncering af valg til handicaprådet, til efterretning. 

- At godkende de opdaterede vedtægter for handicaprådet. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Annonce om valg til handicaprådet 

2. Opdaterede vedtægter for handicaprådet 

3. Gamle vedtægter for handicaprådet 
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06. Orienteringssager 

 

 

Punkt 6.1 Orientering om status på udarbejdelse af en ny ældrepolitik 

 

 

Journalnr.  43.01.00 

 

 

Baggrund 

Styregruppen i Inuunerissaarneq – det gode liv har fremsat et ønske om at ældrepolitikken der 

gælder for den daværende Sisimiut Kommune opdateres, hvorfor gruppe 7 i det gode liv-projekt har 

nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra: 

 

Plejehjemmet Qupanuk, Sisimiut 

Plejehjemmet Neriusaaq, Maniitsoq 

Hjemmehjælpen i Maniitsoq og Sisimiut 

Ældreområdet i Maniitsoq og Sisimiut 

Ældreforeningerne i Maniitsoq og Sisimiut 

De ældres idrætsforeninger fra hhv. Maniitsoq og Sisimiut 

 

Arbejdsgruppen har til opgave at fremkomme med forslag til en ny ældrepolitik. 

Styregruppen for ”Det gode liv”-projektet fungerer som styregruppen for arbejdsgruppen og har 

ansvaret for at godkende alle væsentlige planer og ressourcer, gennemførelsen af hver fase og 

kommunikere med projektets øvrige interessenter. Ved etableringen af arbejdsgruppen blev 

chefgruppen på velfærdområdet styregruppe for projektet, men det blev senere hen fastsat til at 

være Inuunerissaarneq – det gode liv´s styregruppe som i projektet skal fungere som styregruppen. 

 

Regelgrundlag  

Inuunerissaarneq – det gode liv 

Koalitionsaftale, Siumut – IA – Atassut, Qeqqata Kommunia 

 

Faktiske forhold 

Arbejdsgruppen har ellers haft et ønske om at holde et borgermøde for at inddrage flest mulige 

borgere i udarbejdelsen af ældrepolitikken, som styregruppen var nødsaget til at afvise da man ikke 

har tilsidesat midler til formålet.  

I stedet for at holde borgermøder afholder arbejdsgruppen en intern mini workshop om tirsdagen og 

torsdagen i hele oktober måned, hvor medlemmerne drøfter de fastsatte temaer. 

 

Temaerne som blev fastsat af arbejdsgruppen og som senere blev godkendt af arbejdsgruppens 

forrige styregruppe bestående af chefgruppen i Velfærdområde er som følger: 

 Værdier 

 Inddragelse 

 Trygge rammer 

 Sundhed – fysisk, sjælelig og åndelig 

 Borgernes indflydelse 

 

Politikken vil tage både udgangspunkt i de inputs som arbejdsgruppens medlemmer bidrager med, 

men tager også udgangspunkt i FN´s Internationale handlingsplan om ældning, FN´s 17 verdensmål 

for bæredygtig udvikling, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og rapport om Ældre 

menneskers liv og helbred i Grønland. 
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Arbejdsgruppen har været hindret i at holde møder pga. sommerferieperioden og coronasituationen 

men har fortsat deres arbejde med en forventet levering af forslaget til ældrepolitikken, senest ved 

udgangen af året. 

 

Politikken vil være opbygget på samme måde som kommunens handicappolitik hvor der tages 

forskellige temaer op der har betydning for målgruppen, og hvor der fastsættes konkrete 

målsætninger ved hvert tema.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Kommunen har ønsket at inddrage de ældre og har derfor inviteret ældreforeningerne til at deltage i 

arbejdsgruppen, som indtil videre har været meget engageret i at bidrage til ældrepolitikken. 

Arbejdsgruppens sammensætning giver en bred indsigt i de ældres vilkår hvad enten de bor 

hjemme, modtager hjemmehjælp eller bor i plejehjemmet, da arbejdsgruppens medlemmer hver 

især arbejder med ældre i forskellige situationer.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ældrepolitikken forventes ikke at have hverken økonomiske eller administrative konsekvenser. Dog 

forventes et mere klart retning ift. udvikling på ældreområdet. 

 

Administrationens vurdering 

Ældrepolitikken vil tage udgangspunkt i nuværende forhold da den inddrager relevante parter i 

udarbejdelsen og tager udgangspunkt i evidensbaseret data, hvilke vil medvirke til at politikken, så 

vidt mulig være aktuelt. At den tager udgangspunkt i evidensbaseret data vil ligeledes betyde at den 

udspringer fra de udfordringer som de ældre møder i deres hverdag, men også tager udgangspunkt i 

deres holdninger, værdier og kultur. 

 

Den vil ligeledes være baseret på de internationale værdier som FN landene har fastsat i deres 

handlingsplan om ældning og i verdensmålene, hvilke er i tråd med kommunens ambition for at 

være førende i bæredygtig udvikling i Grønland.    

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

- At tage orienteringen om status vedrørende udarbejdelsen af ældrepolitikken til 

efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstilling tages til efterretning  

 

Bilag 
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Punkt 6.2 Orientering om næstformandsbeslutningen vedrørende forslag til kommunale 

takster på det Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2022 

 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

 

Baggrund 

Området for Velfærd 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 2022 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 som blev fastsat og godkendt i 

2020. 

Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet. 

 

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 Velfærd 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 Velfærd foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver 

uændrede, se nedenstående oversigt. 

 

Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister: 

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

samme beløb som i 2021 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oversigt over de indstillede beløb: 

 Det indstillede beløb 

Udregning på fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia beregnet til 

takstbetaling 2022: 46.461.375 : 33.573 = 1.383,09 kr. 

(2021 takst:50.602.734,78 : 31.557 = 1.603,53) 

1.383.09 

 

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 Velfærd 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 

 

Området for Velfærd indstiller til takster på boenheder i handicapområdet: 

Boenheder Månedligt 

Husleje – varme – el - vand Kr. 3.250,00 

Kostbetaling Kr. 1.600,00 

I alt Kr. 4.850,00 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2022. 

Desuden er godkendt brugerbetaling fra 2020, dette vurderer Området for Velfærd at være realistisk 

at fastholde. 

Området for Velfærd indstiller endvidere fælles takster for boenheder på handicapområdet. 

 

  



Udvalg for Velfærds ordinære møde 05/2021, den 1. november 2021 Referat 

 

 25 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for næstformanden i Udvalget for Velfærd 

- at forslaget til takstbetaling for 2022 med fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.383,09 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 godkende takster til boenhed for handikap området på kr 4.850 

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget gennem formandsbeslutning og 

endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen 

 

Næstformandsbeslutning 

Indstillingen blev godkendt af udvalgets næstformand den 19.10.2021 

 

Udvalg for Velfærds viderebehandling af sagen 

 

Indstilling 

At næstformandens godkendelse af 19.10.2021 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstilling tages til efterretning  

 

Bilag 

1. Forslag til takstbetaling alderdomshjemmene i Qeqqata Kommunia 2022 - notat  
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08. Eventuelt 

 

Kirstine Olsen blev forespurgt, årsagen er at de ikke har plads til børn med handicap som elever. 

Der er overvejelser om etablering af en skole for børn med handicap med mulighed for ophold. 

Chefen besvarede, at dette kan undersøges, f.eks. ved en studietur til Aasiaat, hvor der er etableret 

en handicapskole. 

 

Forespørgsel om barselspenge for ansatte i Qeqqata Kommunia, dette kan ikke besvares, idet den 

henhører under Området for Uddannelse, hvorved der kan rettes en forespørgsel til 

Uddannelseschefen. 

 


