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Mødet starter kl. 13:17 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut 

Agathe Fontain, Sisimiut, deltager pr. Telefon fra kl. 14:06 under punkt “Evt” I den åbne 

dagsorden.  

 

Siumut 

Kirsten Olsen, Næstformand, Sisimiut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

 

Naleraq 

 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

Jens M. Lyberth, Kangaamiut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

Kirstine Olsen har 3 spørgsmål til punkt ”Evt.” 
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02 Mundtlig orientering fra administration 

 

Punkt 2.1  

 

- Orientering vedr. årsrapport 2021 

- Orientering vedr. status på ESDH 

- Orientering vedr. brugen af mundbind i plejehjemmene 
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03 Økonomisager 

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq  

 

Journalnr. 06.02.04 

 

 

Baggrund 

Justering ind for kontoer under Velfærd området i Maniitsoq pågår, inklusiv budgetomplaceringer 

på følgende områder: Børn og familier, Familiecenteret, Alderdomshjemmet Kangaamiut, 

Handicapafdeling, hvor der ansøges om omplacering fra konto til konto samt midler fra budgettet. 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske forhold 

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende 

budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er 

nødvendigt med justeringsarbejde vedrørende overførsler. 

Justeringen vil ikke ramme selve budgettet, men udelukkende medføre omrokeringer på konti. 

Konto under børn og familie Familie bør omplaceres til ungdoms boenhed, hvor der samtidigt 

ansøges om omplacering af forplejningskontoen til familiecenteret, da forplejningen er inkluderet i 

behandling af børn og familier, da forplejningen hører under rådslagning til familier. 

Der er fællesspisning når der afholdes familierådslagning, hvorfor det blive nemmere for Team 1 og 

2 fra familieafdelingen at udarbejde indstilling, og derved varetage planlægningen og tilhørende 

udgifter på baggrund af disse indstillinger. 

Konti vedrørende alderdomshjemmet i Kangaamiut og hjemmehjælpsordning i Kangaamiut.  

Under konti vedrørende handicapafdeling og bistandsafdelingen så skal der rettes op på den 

uretmæssige placering af budgettet vedrørende udgifter under handicapafdelingen, da disse midler 

vedrører udgifter til misbrugsbehandling. 

Det er nødvendigt at der foretages omplacering i det tilhørende budget som ligger på disse konti. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de 

konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves 

områder til konti. 

Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder. 

  

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere 

udgifter og vil værre færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti. 

 

Tabel 1 - Handicapområdet 

Afdeling Formål Art Sted Tekst: Bevilling 
Om-

placering 
Ny bevilling 

552040100 0501045400 122150600 010570 Takstbetalinger andre 1.472.647 -1.472.647 0 

552050000  0501050000  122140900  010570 Misbrugsbehandling 0 1.472.647 1.472.647 

I alt 1.472.647 0 1.472.647 
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Tabel 2 – Børn og Familieafdeling 

 

Afdeling Formål Art Sted Tekst Bevilling 
Om-

placering 
Ny bevilling 

552020100 0501015110 122070600 010570 Forplejning 51.383 -51.383 0 

552020201  0501015190  122070600  010570 Forplejning 0 51.383 51.383 

I alt 51.383 0 51.383 

 

Tabel 3 – Boenhed for unge 

 

Afdeling Formål Art Sted Tekst Bevilling 
Om-

placering 
Ny bevilling 

552020100 0501015180 121020300 010570 Andre lejeindtægter -30.830 30.830 0 

552020100 0501015180 122010102 010570 Månedsløn bagud 1.721.342 -1.721.342 0 

552020100 0501015180 122010200 010570 Timeløn 464.505 -464.505 0 

552020100 0501015180 122010303 010570 Merarbejde - timeløn 30.830 -30.830 0 

552020100 0501015180 122070100 010570 Personalepleje 30.830 -30.830 0 

552020100 0501015180 122070600 010570 Forplejning 112.016 -112.016 0 

552020100 0501015180 122080600 010570 Fødevarer 20.553 -20.553 0 

552020100 0501015180 122080800 010570 Kontorartikler 20.553 -20.553 0 

552020100 0501015180 122081500 010570 Brændstof 171.621 -171.621 0 

552020100 0501015180 122141200 010570 Andre konsulenter 20.553 -20.553 0 

552020100 0501015180 122160300 010570 Fortæring, borger -36.996 36.996 0 

552020100 0501015180 122170100 010570 Materiel, udstyr og inventar 10.277 -10.277 0 

552020100 0501015180 122180100 010570 El 18.498 -18.498 0 

552020203 0501015180 121020300 010570 Andre lejeindtægter 0 -30.830 -30.830 

552020203 0501015180 122010102 010570 Månedsløn bagud 0 1.721.342 1.721.342 

552020203 0501015180 122010200 010570 Timeløn 0 464.505 464.505 

552020203 0501015180 122010303 010570 Merarbejde - timeløn 0 30.830 30.830 

552020203 0501015180 122070100 010570 Personalepleje 0 30.830 30.830 

552020203 0501015180 122070600 010570 Forplejning 0 112.016 112.016 

552020203 0501015180 122080600 010570 Fødevarer 0 20.553 20.553 

552020203 0501015180 122080800 010570 Kontorartikler 0 20.553 20.553 

552020203 0501015180 122081500 010570 Brændstof 0 171.621 171.621 

552020203 0501015180 122141200 010570 Andre konsulenter 0 20.553 20.553 

552020203 0501015180 122160300 010570 Fortæring, borger 0 -36.996 -36.996 

552020203 0501015180 122170100 010570 Materiel, udstyr og inventar 0 10.277 10.277 

552020203 0501015180 122180100 010570 El 0 18.498 18.498 

I alt 2.553.752 0 2.553.752 
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Tabel 4 – Plejehjemmet Kangaamiut 

 

Administrationsvurdering 

Administrationen vurderer, at man ved at flytter konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil 

dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet. 

 

  

Afdeling Formål Art Sted Tekst Bevilling 
Om-

placering 
Ny bevilling 

552030202  0503015300 121040100  010570 MAN Hjemmehjælp Kang. 11.305 -11.305 0 

552030202  0503015300 122010102  010570 Månedsløn bagud 1.131.461 -1.131.461 0 

552030202  0503015300 122010200  010570 Timeløn 1.702.844 -1.702.844 0 

552030202  0503015300 122010303  010570 Merarbejde - timeløn 40.080 -40.080 0 

552030202  0503015300 122070100  010570 Personalepleje 31.858 -31.858 0 

552030202  0503015300 122070600  010570 Forplejning 152.095 -152.095 0 

552030202  0503015300 122080600  010570 Fødevarer 32.885 -32.885 0 

552030202  0503015300 122080800  010570 Kontorartikler 12.332 -12.332 0 

552030202  0503015300 122081700  010570 Inventar 25.692 -25.692 0 

552030202  0503015300 122141200  010570 Andre konsulenter 33.914 -33.914 0 

552030202  0503015300 122160300  010570 Fortæring, borger -8.221 8.221 0 

552030202  0503015300 122170100  010570 Materiel, udstyr og inventar 69.881 -69.881 0 

552030202  0503015300 122180100  010570 El 92.490 -92.490 0 

552030202  0503015300 122180200  010570 Vand 10.277 -10.277 0 

552030204  0503015300 121040100  010570 MAN Hjemmehjælp Kang. 0 11.305 11.305 

552030204 0503015300 122010102  010570 Månedsløn bagud 0 1.131.461 1.131.461 

552030204 0503015300 122010200  010570 Timeløn 0 1.702.844 1.702.844 

552030204 0503015300 122010303  010570 Merarbejde - timeløn 0 40.080 40.080 

552030204 0503015300 122070100  010570 Personalepleje 0 31.858 31.858 

552030204 0503015300 122070600  010570 Forplejning 0 152.095 152.095 

552030204 0503015300 122080600  010570 Fødevarer 0 32.885 32.885 

552030204 0503015300 122080800  010570 Kontorartikler 0 12.332 12.332 

552030204 0503015300 122081700  010570 Inventar 0 25.692 25.692 

552030204 0503015300 122141200  010570 Andre konsulenter 0 33.914 33.914 

552030204 0503015300 122160300  010570 Fortæring, borger 0 -8.221 -8.221 

552030204 0503015300 122170100  010570 Materiel, udstyr og inventar 0 69.881 69.881 

552030204 0503015300 122180100  010570 El 0 92.490 92.490 

552030204 0503015300 122180200  010570 Vand 0 10.277 10.277 
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Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd; 

 

1. at omplaceringer fra konti til konti ifl.Tabel2 – Handicapområdet, Tabel 2 – Børn og 

Familieafdeling, Tabel 3 – Boenhed for unge, Tabel 4 – Plejehjemmet Kangaamiut 

godkendes, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Bilag 
1. Omplaceringsønske, misbrugsbehandling 

2. Omplaceringsønske, børn- og familieafdeling familiecenter 

3. Omplaceringsønske, Inuusuttut Inaat 

4. Omplaceringsønske, alderdomshjemmet 
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Punkt 3.2 Ansøgning om overførsel af budgettet under konti for børn og familie afdelingen. 

Maniitsoq. 

 

Journalnr. 06.02.04 

 

 

Baggrund 

Ansøgning om overførsel af midler, der skal bruges til dækning af engangsudgifter, som blev 

afholdt under anbringelser i en døgninstitution, fra børn og familie afdelingen under Området for 

Velfærd Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske Forhold 

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende 

budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er 

nødvendigt til med justeringsarbejde vedrørende overførsler. 

Kontoen under børn og familie afdelingen ansøger om omplacering af midler fra budgettet til 

kontoen for besøgsrejser, i henhold til børnenes rettighed til besøgsrejser, og på nuværende 

tidspunkt er 39 børn anbragt i plejefamilie og på døgninstitution. Derudover ansøger man om særlig 

bevilling til de unge som er under efterskole ophold i DK, som kommer fra plejefamilierne. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de 

konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves 

områder til konti. Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på 

disse nævnte områder. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere 

udgifter og der vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti. 
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Tabel:3 

Afdeling Formål Art Sted Tekst Bevilling Omplacering 
Ny bevilling 

 

552020100 0501015110 122160100 010570 Rejse, borger 0 50.000 50.000 

552020100 0501015120 122160200 010570 Ophold, borger 0 20.000 20.000 

552020100 0501015120 122150600 010570 

Takstbetalinger, plejeophold 

(efterskoleophold) 0 200.000 200.000 

552020100 0501015150 113100300  010570 Enkeltudgifter (ej skattepli) 0 50.000 50.000 

552020100 0501015150 122160200  010570 Ophold, borger 0 200.000 200.000 

552020100 0501015170 122160100 010570 Rejser, borger 0 70.000 70.000 

552020100 0501015170 122150400 010570 

Takstbetalinger selvejende 

institutioner Grønland 8.753.663 -590.000 8.163.663 

542020202 0502015202 113100100 010570 

Skattepligtig - Husleje, el, vand, 

olie - Trangvurderet 161.344 -161.344 0 

552020100 0501015192  122180100 010570 El 0 2.000 2.000 

552020100 0501015192 122180300 010570 varme 0 10.000 10.000 

552020100 0501015192 122100300 010570 husleje 0 145.000 145.000 

552020100 0501015192 122170100 010570 Materiel, udstyr og inventar 0 4.344 4.344 

        

I ALT 8.915.007 0 8.915.007 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at man ved at flytte konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil 

dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd: 

 

1. At man godkender omrokeringer fra konti til konti som er under skema 1, og derefter 

videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Bilag 

Intet 
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Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2022 – Maniitsoq / Sisimiut 
 

 

Journalnr.  06.02.01 

 

 

Baggrund 

Selvstyret yder 50 pct. Tilskud til grundbeløb, lommepenge og børnetillæg. Bloktilskuddet ophørte 

pr. 1/7-2021 i henhold til Inatsisartutlov nr. 40, § 44. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension 

§ 42.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016. 

§ 44.  Udgifter i en 5-årig periode fra lovens ikrafttræden til førtidspension og børnetillæg, jf. § 26, 

afholdes med 50 pct. af landskassen og 50 pct. af kommunen. Udgifter til personlige tillæg, jf. § 29, 

afholdes af kommunen. 

 

Faktiske forhold 

Selvstyret har dækket 50 pct. Af udgifterne til førtidspensionsgrundbeløb, lommepenge samt 

børnetillæg indtil 1. juli 2021. Qeqqata kommunia afholder derefter100 pct. udgifter for 

førtidspension. 

Det har i årenes løb været stigende af modtagere af førtidspension.  

 

Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til 

alderspension, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager. 

I samarbejde med Majoriaq planlægges revalideringsforløb     

Personer med midlertidig nedsat arbejdsevne gennemgår ikke et revalideringsforløb, når 

afklaringsforløbet viser, at et revalideringsforløb på nuværende tidspunktet er udsigtsløst og ikke vil 

kunne forbedre arbejdsevnen.  

Revalideringsforløbet undlades for personer, hvor det er dokumenteret, eller hvor det på baggrund 

af ganske særlige forhold er åbenbart, at vedkommende ingen arbejdsevne har og ikke på sigt vil 

kunne udvikle arbejdsevnen.    

 

Tabel 1 – Antal modtagere:  
2019 2020 2021 2022 

Førtidspensionister 348 367 421 426 

 

Tabel 2 - Antal nye tilkendte førtidspensionister pr. år:  
2019 2020 2021 2022 

Antal nye 36 52 59  

 

Tabel 3 - Forbrug 

Forbrug 
    

  2019 2020 2021 Budget 2022 

Sisimiut 19.672.106 19.285.184 22.235.732 19.124.874 

Maniitsoq 13.927.254 15.817.365 17.862.044 12.583.777 
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Ansøgning om tillægsbevilling: 

Tabel 4 – Tillægsbevillings ansøgning 
Konto Budget 

2022 

Tillægs-

bevilling 

Korr. budget 

2022 

Oversl. 

 2023 

Oversl. 

2024 

Oversl. 

2025 

551030100 – 

0502015403- 

113080300-

010580 

19.623 2.612 22.235 2.612 2.612 2.612 

Fjernelse af 

indtægtsbevilling 

551030100-

0502015403-

113080600-

010580 

-9.631 9.631 0 9.631 9.631 9.631 

552030100-

0502015403-

113080300- 

010570 

14.434 3.428 17.862 3.428 3.428 3.428 

Fjernelse af 

indtægtsbevilling 

552030100 -

0502015403- 

112030200-

010570 

-6.365 6.365 0 6.365 6.365 6.365 

Fjernelse af 

indtægtsbevilling 

552030100 -

0502015403- 

113080600-

010570 

-956 956 0 956 956 956 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der vil være overforbrug på 23 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til 

førtidspensioner, da Selvstyrets bloktilskud ophørte pr. 1. juli 2021. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil være overforbrug på 23 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til 

førtidspensioner, da Selvstyrets bloktilskud ophørte pr. 1. juli 2021. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd indstiller at der ydes tillægsbevilling til førtidspensioner i 2022 samt i 

overslagsårene 2023-2024-2025. 
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Indstilling 

Området for Velfærd i Sisimiut / Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd at godkende, 

 

1. Ansøgning om tillægsbevilling førtidspensioner med fordeling som tabel 4. 

2. Sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til endelig godkendelse. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Bilag 

1. Budget 2022 – Førtidspensioner 
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04 Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Køb af træningsredskaber til terapeutteamet i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.  47.13 

 

 

Baggrund 

Qeqqata kommunia´s terapeutteam skal ud over hjælpemidler, sørge for behandlingstilbud af 

handicappede og ældre borgere, der har behov for vedligeholdende træning/behandling. Det 

beskrives i kommunens handicappolitik, at borgere med handicap og deres pårørende skal oplyses 

om hvilke hjælpeforanstaltninger der findes. Disse hjælpeforanstaltninger bør ikke kun tolkes som 

hjælpemidler, men også træning og behandling, der kan hjælpe borgeren til at vedligeholde sit 

funktionsniveau, eller øge borgerens livskvalitet. Behandlingstilbuddet bør være tilpasset til den 

enkelte borger, således at de får den behandling de har behov for. Alle behandlingstilbud bør 

indledes med en grundig undersøgelse. Alt efter borgerens behov kan behandlingstilbuddet bestå af: 

 

 Træning i eget hjem 

 Træning på hold  

 Individuel træning eller behandling 

Vedligeholdende træning er vigtigt, fordi det er med til at forebygge forværring at borgerens 

tilstand, og kan dermed være med til at sikre, at borgeren er i stand til at blive længere i eget hjem, 

eller ikke udvikler et omfattende behov for hjælp og hjælpemidler.  

 

Regelgrundlag  

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

§3. En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, 

som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv.  

Stk 2. Afgørelse om støtte efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud for en helhedsvurdering af, 

hvad der er bedst for den enkelte. 

§8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med handicap modtager den nødvendige 

støtte, og at der eksisterer de nødvendige støttemuligheder for personer med handicap efter denne 

Inatsisartutlov.  

§37. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning og vejledning til personer med handicap jf §6, stk 

2. og pårørende til personer med handicap. Rådgivning og vejledning skal ydes til de pågældende, 

uanset om personen med handicap er berettiget til at modtage støtte efter denne Inatsisartutlov. Råd 

og vejledning kan ske i form af blandt andet:  

 

1. Terapeutiske samtaler 

2. Rådgivning til valg af hjælpemidler 

3. Vejledning i brug af hjælpemidler 

Faktiske forhold 

Der er tidligere udformet et udkast til kvalitetsstandarder for terapeutteamet i Qeqqata Kommunia 

(vedlagt). Disse opfylder kravene fra lovgivningen på området, samt kommunens egen 

handicappolitik. Dog er det ikke muligt for terapeutteamet at møde kvalitetsstandarderne til fulde, 

uden at have relevante arbejdsredskaber til rådighed. F.eks. er der behov for en mekanisk 

behandlingsbriks, for at kunne lave en grundig undersøgelse af borgeren, eller en forebyggende 

behandling f.eks. kontrakturprofylakse, uden at terapeuten skal gå på kompromis med sin 

arbejdsstilling. Derudover er der behov for redskaber til sanselig stimulation, balancetræning, 
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afspænding, styrketræning med tilpasset progression, samt elastikker til udlevering, således at 

borgeren kan få redskaber til træning på egen hånd. Der er behov for at terapeutteamet for sit eget 

træningsområde og redskaber for ikke at være afhængige af andre institutioner i byen, da nogle 

behandlinger kræver diskretion ift til person følsomme oplysninger, som ikke kan diskuteres i 

offentligt forum.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt for samfundet at vedligeholde borgere med handicap og ældres funktionsniveau, 

så disse lettere kan deltage på lige fod med andre i samfundet, Når patienterne udskrives fra 

sygehuset og er genoptrænet, er det kommunens opgave at hjælpe borgeren med at vedligeholde 

deres funktionsniveau. Det er mere bæredygtigt for borgeren, at modtage vedligeholdende 

træning/behandling, så de kan få hjælp og redskaber til håndtere deres livssituation, fremfor at de 

skal tilbage på sygehuset til genoptræning igen og igen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Beløbet er et engangsbeløb, og kommunens borgere vil have gavn af træningsredskaberne i mange 

år. Tilbuddet indeholder redskaber til vedligeholdende træning/behandling. Denne træning virker 

forebyggende, og kan give borgeren en chance for at blive boende i eget hjem længst muligt, hvilket 

kan være en økonomisk gevinst for kommunen, men vigtigst af alt kan have stor betydning for 

borgerens livskvalitet.  

 

Basis trænings- og behandlings redskaber til kommunen terapeutteam 

 

Afdeling Formål Art Sted Tekst Tilbud 

551040100 0501045500 122081100 010580 Hjælpemidler Handicap 

afdeling 

Tilbud nr. 67328 inkl. 

Søfragt Kr. 78.459,00 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at disse træningsredskaber relevante for at terapeutteamet kan 

tilbyde et godt behandlingstilbud til ældre og handicappede borgere i byen.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd: 

- At godkende disse træningsredskaber på kr. 78.459,00 

Afgørelse 

Godkendt, den grønlandske tekst i den grønlandske dagsoden skal indsættes efter modtagelsen af 

denne.  

 

Bilag 

1. Tilbud 67328 

2. Kvalitetsstandarder for terapeutteam (udkast) 
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05 Personale sager 

 

Intet.  
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06 Orienteringssager 

 

Intet. 
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08. Evt.  

 

Punkt 8.1 

Kirstine Olsens spørgmål: 

 

1. Hvordan kan man bedst tydeliggøre samarbejdsmødet fra Kommune og Sygehuset med 

hensyn til terminale beboere på alderdomshjemmet / Hvordan kan vi bedst samarbejde 

omkring befolkningen? Spørgsmålet blev besvaret af direktøren, og dette spørgsmål vil også 

blive stillet til udvalgets besøg hos sundhedsvæsnet til oktober.  

 

2. Hvor langt er man nået med smidigere godkendt sagsbehandling? Direktøren vil undersøge    

sagen og dernæst besvare spørgsmålet.  

 

3. Hvorfor deltager skolen ikke i netværksmødet, når de har indsendt en 

bekymringsunderretning? Spørgsmålet blev besvaret af velfærschefen i Sisimiut.  

 


