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Mødet starter kl. 13:15 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut, deltager telefonisk 

Agathe Fontain, Sisimiut 

 

 

Siumut 

Kirsten Olsen, Næstformand, Sisimiut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

 

Naleraq 

Paneeraq Olsen, Sisimiut 

 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt. Efter aftal med formanden er det næstformanden der styrer mødet. Agathe Fontain har et 

til spørgsmål til punktet Evt.. Barnabas Larsen oplyser at han ikke har kunnet læse hele dagsorden, 

idet der var problemer med Firstagenda.  
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen  

 

Direktøren orienterer omkring overskrifterne. 

Derudover forespørger Paneeraq Olsen om, hvordan samarbejdet mellem Grønland og Danmark er 

startet. Direktøren og områdecheferne besvarede spørgsmålet. 

 

 Familiecenter 

 Mangel på socialrådgivere 

 Unge  

 Forebyggelsesudvalg  

 Aflastningspladser & Døgnhjemmehjælp 
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03. Økonomisager 

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering fra konto for døgninstitutioner, Maniitsoq.   

 

Journalnr. 06.02.04 

 

 

Baggrund 

Der pågår tilpasning af konti i Området for Velfærd i Maniitsoq. Tilpasning af budgetter på konti 

døgninstitutioner er nødvendigt, i forbindelse med tilpasning af konti for resten af året, ansøges der 

om budgetomplacering.  

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske Forhold 

Det er nødvendigt med tilpasning af konti på døgninstitutioner for børn, konti der vedrører 

døgninstitutioner for børn under Selvstyret og Private døgninstitutioner, institutioner for børn med 

handikap under uddannelsesophold i Danmark samt Plejehjemmet Neriusaaq for beboere med 

behov for servicering i døgnet rundt.  

Det forventes, at private døgninstitutioner vil have mindre forbrug, til gengæld forventes der 

merforbrug på Selvstyrets døgninstitutioner, da er flere børn der er anbragt. 

Alle 8 pladser til borgere med handikap i Neriusaaq er fyldt. 

 

Børn i døgninstitutioner primo november: 15 børn som er anbragt på døgninstitutioner, og 31 børn 

anbragt hos plejefamilier. 

Unge på uddannelsesophold i DK, som er registreret som personer med handikap: 4. 

Da det nye takster for pladser for personer med handikap under alderdomshjemmet blev 

implementeret i 2021, er udgifterne forhøjet. 

 

Følgende forventes at have mindre forbrug, offentlig hjælp på 45,06 % for hele oktober måned, der 

har man ikke regnet med at forbruget vil være højere, derfor er det muligt med omplacering af 

ubrugte midler til andre konti.  

Forbruget for plejehjemmet Neriusaaq ligger på 79,62 % i midten af november 

 

Unge med handikap der er på uddannelsesophold med bolig i døgninstitutioner har ligget stabilt på 

9, men nu er de 7, ud over disse er der 4 unge studerende, i alt er der 11. 

 

Bæredygtigheds 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. Efter omplaceringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på 

disse nævnte områder. 
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Tabel:1 

Området for Velfærd 

Maniitsoq        

Afdeling Formål Art Sted 2022 2023 2024 2025 

        OPR TB NYT Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

552020100 0501015150 122150100 010570 4.547.425 5.107.381 9.654.806 4.010 4.010 4.010 

552020100 0501015170 122150400 010570 8.163.663 -1.933.663 6.230.000 -1.934 -1.934 -1.934 

552050000 0502015202 113100100 010570 2.597.942 -1.097.942 1.500.000 - - - 

552050000 0502015201 113100100 010570 3.465.292 -1.378.395 2.086.897 -1.378 -1.378 -1.378 

552040100 0501045700 122150200 010570 5.012.958 1.065.079 6.078.037 1.065 1.065 1.065 

552030203 0503015300 121040100 010570 -4.120.550 -2.162.460 -6.283.010 -2.163 -2.163 -2.163 

552040100 0501045800 122150300 010570 9.665.994 400.000 10.065.994 400 400 400 

Budget ændringer i alt 29.332.724 0 29.332.724 0 0 0 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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. 

 

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 i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærd: 

 

1. At budgetomplacering inden for konto iht. tabel 1 godkendes, og derefter sende sagen til 

Økonomiudvalgets godkendelse. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresndes til godkendelse i Økonomiudvalget. Udvalgsmedlemmerne 

påminder på ny, at årsagerne til mindre- eller overforbrug skal beskrives kort og præcist.  

 

Bilag 
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Punkt 3.2 Budgetomplacering i Velfærdsområdet, Sisimiut  

 

Journalnr.  06.02.04 

 

 

Baggrund 

Der er større forbrug i døgntakster end beregnet, da der er sket akutte anbringelser i 

døgninstitutioner og forældremyndighedsindehaver flyttet til Sisimiut. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Området for Velfærd har på grund af akutte situationer, været nødsaget til at anbringe enkelte børn 

og unge på døgninstitutioner, og denne kræver dobbeltbetaling da barnet skulle på udredning. 

Derover har Området for Velfærd modtaget 2 sagsakter hvor begge er anbragte sager fra en anden 

kommune efter forældremyndighedsindehaveren er flyttet til Sisimiut, hvilket medføre at udgifter 

på anbringelser overtages fra første modtagelsesdato 

 

Området er i stand til at finansiere det indenfor budgettet derfor ansøges der om omplaceringer fra 

det andre formålskoder da der vil være mindre forbrug for det berørte afdelinger, og idet 

afdelingerne ikke har planer om at købe stort   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtig at ikke have stor overforbrug i afdelingerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke direkte konsekvenser for samlede budget eller administrative forhold. 

 

Omplaceringsskema: 

 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 
551020100-0501015150-

122150100-010580 

Selvstyrets 

døgninstitutioner 

20.765.599   7.743.716  28.509.315  

551020100-0501015170-

122150400-010580 

Private 

døgninstitutioner 

4.453.167  1.695.845  6.149.012  
 

551020100-0501015120-

122020100-010580 

Plejevederlag 
 

3.614.751  734.425  4.349.176  
 

551020100-0501015120-

113110200-010580 

Tøjpenge 

plejeanbragte 

1.349.249  
 

502.365  
 

1.851.614  
 

   10.676.351   

     

551020100-0501015100-

122141200-010580 

Driftspulje, 

familieområdet 

4.521.733  
 

-4.521.733  
 

0 

551020100-0501015140-

122010102-010580 

 

Professionel 

familiepleje 

1.233.200  
 

-1.233.200  
 

0 

 

551050000-0502015201-

113100100-010580 

 

Kontanthjælp 
 

4.631.693  
 

-1.000.000  
 

3.631.693  
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551040100-0501045800-

122150300-010580 

Handicapinstitutioner 

DK 
 

11.826.386  -2.000.000  9.826.386  

551040100-0501045800-

122150100-010580 

 

Handicapinstitutioner 

GRL 
 

7.556.432  -1.500.000  6.056.432  

5510400301-0501045400-

122070300-010580 

Tjenesterejser 

Sannavik 

97.629 -97.629  
 

0 

5510400301-0501045400-

122081000-010580 

Pædagogiske 

materialer Sannavik 

141.502  -100.000  41.502  

5510400301-0501045400-

122081900-010580 

Inventar Sannavik 234.308  -100.000  134.308  

5510400301-0501045400-

122010102-010580 

 

Timeløn Sannavik 
 

1.464.007 -123.789 1.340.218  

 
 

 - 10.676.351   
 I alt  0  

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer at budgettet på området ved udgangen af året vil blive stabiliseret og 

vil fortsat arbejde på hjemgivelsessager således udgifter på døgntaktsbetalinger kan dale ned. Til 

næste år er der 6 unge som vil blive myndig og det kræver at Området udarbejder handleplan for det 

unge for at finde ud af om der vil være behov for efterværn eller om ungen ønsker ophævelse af 

hjælpeforanstaltninger  

 

Grundet behov for forhøjelser af plejevederlag har området ydet forhøjet plejevederlag på baggrund 

af plejeanbragtes pleje og omsorgsbehov, idet det kræver at plejeforældrene yder ekstra indsats 

overfor det børn og unge    

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalget for Velfærd: 

 

1. At ansøgning om omplacering jf. tabel 1 godkendes 

2. At videresende ansøgning om budgetomplacering til økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget, dog skal der tilrettes i skemaet 

så totalbeløbet også fremgår i skemaet.  

 

Bilag 

1. Beregninger for budgetomplacering – overskrift 
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Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til døgnhjemmehjælp for borgere i Sisimiut og i 

Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.02.01 

 

 

Baggrund 

Under udvalget besøg på sygehuset d. 6. oktober 2022, blev udvalget gjort opmærksom på at der 

konstant er 3. indlagte patienter med cancer. Borgere der med døgnhjemmehjælp kunne forblive i 

eget hjem og kun ”være indlagt” når behov for sygepleje er stort og ved evt. slutningen af deres 

terminale periode. 

På nuværende tidspunkt går hjemmehjælperne fra sted til sted, hvilke gør at der bruges 

forholdsmæssigt meget tid på transport, tid som kunne være brugt til hjemmehjælp funktionen.  

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 10 af 10. november 1982 om hjælp fra det offentlige  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp 

 

Faktiske forhold 

Efter at døgnhjemmehjælp i Qeqqata Kommunia ophørte ved projektperiodens udløb pr. 1. januar 

2022, er specielt cancerpatienter og ældre der venter på en plads på alderdomshjemmene, været 

nødsaget til at være indlagt på sygehusene, da de ikke kan være hjemme uden mulighed for hjælp 

hele døgnet. 

Ofte betaler Qeqqata Kommunia også den højeste takstbetaling, for at have plejepatienterne indlagt 

på social indikationer, dvs. hvor patienterne kunne være hjemme såfremt der var tilbud om 

døgnhjemmehjælp.  

Forvaltningen har undersøgt hvad det vil koste at genetablere døgnhjemmehjælp, der vil være behov 

for anskaffelse af en ATV, således at hjemmehjælperne hurtigere kan nå frem til næste destination. 

Der udover vil det være nødvendigt at udvide med 3 personale i hver by.  

Forvaltningen foreslår at, der efter godkendelse i Økonomi udvalget, kan gives mulighed for 

døgnhjemmehjælp fra 15. december 2022 indenfor budgettet.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt og på sigt besparelse på budgettet.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I Sisimiut søges der om budget neutral om rokering fra plejeophold SHV til ansættelse af 3. ekstra 

timelønnede hjemmehjælpere, med virkning fra 1. januar 2023 og i overslagsårene. 

Der søges om tillægsbevilling til anskaffelse af ATV og brændstof, som er billigere i drift end en 

bil, til at transportere hjemmehjælpere.  

 

Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny Bevilling  

551030100 - 

122150700 

Plejeophold SHV 645.375 -500.000 145.375 

551030201- 

122010200 

Timeløn bagud  1.999.842 500.000 2.499.842 

551030201- 

122170100 

Materiel, udstyr 0 130.000 130.000 

551030201- 

122081500 

Brændstof 8.221 8.221 16.442 
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I Maniitsoq er budgettet for hjemmehjælp relativt højt i forhold til Sisimiut, hvorfor det er muligt at 

ansætte yderlige 3 medarbejdere indenfor budgettet – konto 552030201-122010200. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd: 

 

1. At døgnhjemmehjælp opstartes efter godkendelse i Økonomiudvalget med 3 personaler pr. 

15. December 2022. 

2. At der for budgetåret 2023 samt i overslags årene, godkendes omrokkering og  

tillægsbevilling til ansættelse af 3 ekstra personale samt anskaffelse af ATV samt øgning af 

brændstof, jf. Skema, for Sisimiut  

 

Afgørelse 

Sagen sendes retur, da der er noget der skal rettes administrativt, når rettelserne er rettet, skal den 

godkendes af formanden og derefter skal formanden forespørge om, sagen kan medtages til 

næstkommende ekstra ordinært kommunalbestyrelsesmøde.  

 

Bilag 
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn og unge samt hjemtagelse af 

anbragte børn 

 

Journalnr. 42.00 

 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om , at der skal udarbejdes en forebyggelsesstrategi 

mod anbringelse af børn uden for eget hjem samt hjemtagelse af børn der er anbragt udenfor 

hjemmet, som skal være gældende for Qeqqata Kommunia. ,  

 

Regelgrundlag 

Inatsisartut lov nr. nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

 § 3.  Kommunalbestyrelsen skal aktivt og opsøgende, og om nødvendigt med tilbud om støtte ydet 

i henhold til denne Inatsisartutlov, medvirke til, at ethvert barn får en opvækst med: 

1)  trivsel, sundhed og udvikling, 

2)  et trygt omsorgsmiljø, 

3)  trygge og stabile relationer til voksne, familie og personlige netværk, og 

4)  solide rammer for læring og personlig udvikling frem mod et selvstændigt voksenliv. 

  Stk. 2.  Støtten skal tage hensyn til barnets samlede livssituation og ydes så tidligt som muligt. 

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik og et 

beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om omsorgssvigt mod børn, 

samt udarbejde en nødberedskabsplan for socialt fagligt opsyn af børn indtil anbringelse, jf. § 36, 

stk. 3, kan finde sted. Såvel politik som beredskab skal offentliggøres på kommunens hjemmeside 

og revideres med højest fire års mellemrum. 

 

Faktiske forhold 

I strategien nævnes 11. forhold, som kendetegner omsorgssvigt af børn, og som er udarbejdet af 

Psykolog Heidi Lindhold og psykiater Jakob Lindholm. Disse 11 forhold som beskrives er; Nedsat 

forældreevne, Psykisk sårbarhed, Seksuelle overgreb, Vold, Stofmisbrug, Selvmord, ulykker og 

drab, Boligproblemer, Arbejdsmarked og økonomi, Bosætningsmønster og demografiske forhold, 

Organisering af offentlige tilbud, Postkolonial kultur  

Det er desværre en velkendt udfordring i vores kommune at vores sagsbehandlere på børne- og 

ungeområdet til dagligt er nødsaget til at handle på akutte sager, fremfor at arbejde med 

forebyggende indsatser for børn og deres familier. Det er derfor meget vigtigt at området har en klar 

arbejdsgang, klare indsatstilbud og at der er vedvarende sparring mellem medarbejderne, som skal 

gøre det overskueligt for sagsbehandlerne at arbejde effektivt, gnidningsfrit og udføre arbejdet med 

kvalitet. Effektiviseringen af arbejdsgangen vil give sagsbehandlerne mere rum til at lave 

forebyggende arbejde, hvilket vil resultere i færre anbringelser i det lange løb. 

Strategien skal derfor have følgende emner i fokus for at effektivisere arbejdsgangen og 

tilvejebringe tidlige indsatser for børn og familier: 

 Forebyggende mindset og handling 

 Informationsformidling 

 Vedvarende kompetenceudvikling 

 Styrkelse af sagsbehandlingen 

 Ophør af anbringelse 

 Indsatstrappe 



Udvalg for Velfærds ordinære møde 11/2022, den 5. december 2022 – Referat  

 

 11 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at indføre en strategi, der på sigt skal mindske anbringelse af børn udenfor 

hjemmet.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd: 

1. Godkender Qeqqata Kommunias forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for 

eget hjem og ophør af anbringelse 

2. At godkende indsatstrappen 

3. At Udvalget sammen med administrationen løbende arbejder for at øge behandlingstilbud til 

børn og familier, således at anbringelser af børn udenfor hjemmet mindskes 

4. At udvalget sammen med administrationen, så vidt muligt ændre omkostningerne til 

døgninstitutionsanbringelse til behandlingstilbud og forebyggende indsater, og på sigt sparer 

på udgifterne til anbringelser.  

5. At Qeqqata Kommunias forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for eget hjem 

og ophør af anbringelser, sendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse 

 

Afgørelse 

Der skal ske nogle tilrettelser i den beskrevne strategien før den sendes til godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn og unge samt hjemtagelse af anbragte børn  
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Punkt 4.2 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2023. 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2023.  

 

Alle møder starter kl. 13:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

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

12:00 til kl. 13:00.  

 

Udvalg For Velfærd Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

17. januar    

06. februar  14. februar 23. februar 

06. marts  14. marts  

11. april  18. april 27. april  

08. maj  16. maj 25. maj 

05. juni  13. juni 22. juni 

07. august  15. august  

11. september  19. september 28. september  

09. oktober  17. oktober 26. oktober 

06. november  14. november 23. november 

04. december  12. december  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at ovennævnte mødeplan i 2023 godkendes. 

 

Afgørelse  

Godkendt.  

 

Bilag  

1. Kalender for 2023 
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Punkt 4.3 Forslag til institutionsbesøg for Udvalg for Velfærd i 2023 

 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Udvalget for Velfærd har ved sit møde den 14. september 2021 behandlet og godkendt 

virksomhedsbesøg for periode oktober 2021-juni 2022, men på grund af corona-restriktioner har det 

ikke været muligt at udføre besøgsplan. Idet corona-restriktionerne er nu fjernet frembringes 

besøgsplanen til videre behandling.  

 

Regelgrundlag  

Den Kommunale Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Udvalget for Velfærd.  

 

Faktiske forhold 

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

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

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

tværfaglige samarbejde. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen foreslår følgende virksomhedsbesøg på valgte datoer i tidsperioden fra kl.12:00 til 

13:00  

 

Udvalgsmøder  

2023 

Forslag Kangaamiut Forslag Maniitsoq Forslag Sisimiut 

17. januar   Familiecenter Familiecenter 

06. februar    Politi 

06. marts  Alderdomshjemmet Alderdomshjemmet Alderdomshjemmet 

11. april  Kommunen  Kommunen  Kommunen 

08. maj    Tilioq 

05. juni    Pisoq/Ivik 

07. august    Ældreråd / Handicapråd  

11. september    Sundhedsvæsnet 

09. oktober    Pissassarfik 

06. november    Hjemmehjælp 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd  

- at drøfte samt tage stilling til de fremlagte forslag 

 

Afgørelse  

Godkendt.  

 

Bilag  
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Punkt 4.4 Ombygning af Familiecenter i Maniitsoq til at kunne huse Børnehus. 

 

 

Journalnr. 42.00 

  

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia blev i foråret kontaktet med forespørgsel om kommunen var interesseret i 

Folketingets 3 årig projekt om Børnehus. Børnehuset er et projekt under Departement for Familie, 

der i samarbejde med Folketinget, kører et særskilt indsats for at afhjælpe børn der har været udsat 

for seksuelle overgreb samt for vold. Indsatsen er et tværfaglig samarbejde med Politiet, 

departementet, socialstyrelsen og 3. kommuner. 

Der har været nedsat en Styregruppe med deltagelse af Departementet for Sociale anliggender, 

Socialstyrelsen, Politiet, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Avannaata 

Kommunia. Der har derudover også været arbejdsgrupper nedsat i hvert af de 3 kommuner. 

 

Det har i år være prioriteret etablering af afhøringslokaler, derfor har det været naturligt at kigge 

hvordan ”Børnehus” kunne etableres under Maniitsoqs nye Familiecenter. Qeqqata Kommunias 

tekniske afdeling under Maniitsoq har været tæt samarbejdspartner sammen med Rambøl for 

udarbejdelse af skitse til ombygning af loftet som afhøringslokale. 

 

Skitsen som vedligges som bilag, indeholder etablering af 2 lokaler, hvor afhøring af børnene kan 

ske samt et rum til deltagerne af videoafhøringen, som er retten, politiet, bisidder og forsvarer. 

Omkostningerne ved ombygningen forventes at være,  som er godkendt med C-overslag på 819.419 

kr under styregruppemøde; 

 

C-overslag Ny, som er godkendt    819.419 kr 

 

Andre tilskud fra Styregruppen:    2022         2023               2024 

Maniitsoq       

Inventar             175.000      

Færdiggørelse af 2. etage ny familiecenter/inkl. 

politiets ønsker             698.000      

Uddannelse af personale              500.000      

Kursus 8 personer             101.000      

Besøg børnehus/januscenret                80.000      

Socialrådgiver             240.000              480.000              480.000  

Psykolog             260.000              520.000              520.000  

2 pædagoer             350.000              700.000              700.000  

I alt          2.404.000      

 

Regelgrundlag 

Inatsisartut lov nr. nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

 § 3.  Kommunalbestyrelsen skal aktivt og opsøgende, og om nødvendigt med tilbud om støtte ydet 

i henhold til denne Inatsisartutlov, medvirke til, at ethvert barn får en opvækst med: 

1)  trivsel, sundhed og udvikling, 

2)  et trygt omsorgsmiljø, 

3)  trygge og stabile relationer til voksne, familie og personlige netværk, og 

4)  solide rammer for læring og personlig udvikling frem mod et selvstændigt voksenliv. 

  Stk. 2.  Støtten skal tage hensyn til barnets samlede livssituation og ydes så tidligt som muligt. 
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  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik og et 

beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om omsorgssvigt mod børn, 

samt udarbejde en nødberedskabsplan for socialt fagligt opsyn af børn indtil anbringelse, jf. § 36, 

stk. 3, kan finde sted. Såvel politik som beredskab skal offentliggøres på kommunens hjemmeside 

og revideres med højest fire års mellemrum. 

 

Faktiske forhold 

Øverste etage på Familiecenteret i Maniitsoq er lukket af og er pt. Ikke på nuværende tidspunkt i 

brug, på den anden side af trappen er der forskellige installationer til varme, vand m.v. 

Ombygningen til etablering af 2 rum, vil øge brugen af bygningen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Når projektperioden udløber ved udgangen af 2024, skal der tages stilling om indsatsen skal 

fortsætte. Hvis ikke så har Familieceteret fået ekstra 2. Rum. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd: 

 At udvalget godkender at Maniitsoq Familiecenter øverste etage, jf. Bilaget ombygges som 

videoafhøringslokaler og at Styregreuppen afholder udgifterne på 820.000 kr 

 At godkende at Maniitsoq Familiecenter i en periode til udgangen af 2024 også bruges som 

Børnehus 

 At forvaltningen sammen med Familecenteret jf. Styregruppen budget, fortsætter arbejdet 

 

Ny indstilling 

 

1. At den tidligere godkendelse, sendes videre til økonomi  udvalget til godkendelse og til 

videre sagsbehnadling i Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Bilag 

1. Skitse C-overslag 

2. Styregruppens godkendte budget 
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05.  Personale sager 

 

Ingen.  
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06. Orienteringssager 

 

Ingen. 
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08. Evt.  

 

Punkt 8.1 Eventuelt 

Agathe Fontain spørger om telefoniske henvendelser til kommunen. Denne besvares af direktøren 

og områdechefen i Sisimiut. 

 

Medlemmerne blev spurgt om hvem der kan deltage til seminaret. 

 

Der er ikke fastsat dato for julearrangement for de ældre, denne skal drøftes igen administrativt. 

 


