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Mødet starter kl. 13:00 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, formand, Sisimiut 

Agathe Fontain, Sisimiut, deltagr fra under punkt 6.3   

 

Siumut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

Kirstine Olsen, næstformand Sisimiut, deltager telefonisk  

 

Naleraq 

Jens M. Lyberth, Kangaamiut 

 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt 
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

At man skal forvente økonomisk opdatering. 

 

Udstyr til Corona test er endnu ikke kommet. 

Midler på ca. 4.300 pr. uge skal benyttes til medarbejderne på kommunen og ældre klienter. 

 

Nike Berthelsen´s sidste arbejdsdag er den 24. januar 2022. Nike holdt takketale. 

 

Oplysninger fra Estella:  Kom med oplysninger fra mødet i Allorfik igår. 

Der er foretaget lidt ændringer i administrationen, hvor Handicap og ældreområdet er slået sammen. 

I næste uge arbejdes der med børn der har været udsat for seksuelt krænkelse. Der er tilkaldt 3 

psykologer der skal arbejde med børn der har været udsat for seksuelt krænkelse.  

 

Oplysninger fra Bertha: Der er foretaget lidt ændring i administrationen, hvor Bistand og team 1 er 

slået sammen. Dette for at undgå anbringelser uden for hjemmet af børn. Sager der skal 

samarbejdes om forventes medtaget i den kommende møde i Udvalg for Velfærd.  

Angående Corona i Maniitsoq er der usikkerheder omkring hjemmekarantæne, og hvem der skal 

være i hjemmeisolation, men hvor værestederne benytter de gældende retningslinier. 
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03. Økonomisager 

Punkt 3.1 Økonomisk kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 for Området for Velfærd 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

 

Baggrund 

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

Hermed fremlægger Området for Velfærd økonomisk rapport for 4. kvartal 2021. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, 

budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Nedenstående oversigt over økonomiske forhold ultimo december 2021 er taget med udgangspunkt 

i balancen. 

Balancen for 4. kvartal 2021 for Området for Velfærd kan ses i bilaget. 

Når man ser på hele området er der overforbrug på kr. 2.234.910, eller 0,73%  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Indtil nu er der ikke økonomiske eller personalemæssig konsekvenser. Området for Velfærd 

vurderer, om strammere økonomistyring skal fortsætte internt og eksternt. 

 

Administrationens vurdering 

Økonomiforbruget for Området for Velfærd er normal, ikke alle regninger fra Selvstyret for 

døgninstitutioner modtaget i slutningen af året. Men der bliver også lavet en regning til selvstyret, 

da de har sendt fejlagtige regninger til Børne og Familieområdet, som administrationen har betalt. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende at: 

 

1. Økonomisk kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 for Området for Velfærd tages til 

efterretning, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 

 

Afgørelse 

Godkendt 

 

Bilag 

1. Kvartalsrapport 4. kvartal Området for Velfærd 2021 
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Valg af medlemmer til Handicapråd 

 

 

Journalnr.  47.00 

 

 
Baggrund 

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.  

 

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 

- Vedtægter for Handicaprådet i Qeqqata Kommunia 

 

Faktiske forhold 

Vi har modtaget 6 henvendelser fra borgere der ønsker at stille op til handicaprådet, hvoraf 2 er fra 

handicapforeningen i Maniitsoq, mens 1 af dem er medlem af KIIP, foreningen for unge med 

handicap i Grønland og resten er borgere der ikke er en del af en handicapforening. 

4 af dem bor i Sisimiut, mens de resterende to bor i Maniitsoq. 

 

Ifølge de nye vedtægter skal følgende kriterier i videst muligt omfang opfyldes: 

§1 Rådet har 4-8 medlemmer med lige mange repræsentanter for hhv. kommunen og for borgere 

med tilknytning til personer med handicap. 

Dvs. at der ud over de opstillede kandidater skal der være repræsentanter fra kommunen, herunder 

medarbejdere som udfører relevante opgaver på det sociale område og medlemmer af 

Kommunalbestyrelsen, hvilket betyder at man også skal vælge 4 medlemmer til rådet som skal 

repræsentere kommunen, herunder 2 medarbejdere og 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer.  

 

§2, stk. 2 Rådet skal så vidt muligt have lige mange kvinder og mænd jf. ligestillingsloven. 

4 af de opstillede kandidater er mænd mens 2 af de opstillede er kvinder. 

For at opfylde kriteriet kan udvalget enten vælge 2 og 2 af hvert køn ud fra de opstillede kandidater 

eller vælge at udligne kønsfordelingen ved valget af kommunens repræsentanter.   

 

Stk. 3 Medlemmerne skal være myndige og have en fast bopæl i kommunen for at blive 

medlemmer i Rådet.  

Alle opstillede kandidater er myndige og har en fast bopæl i kommunen. 

 

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.  
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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: 

- Vælge 4 medlemmer til Handicaprådet ud fra de opstillede kandidater 

- Vælge 4 medlemmer til Handicaprådet der repræsenterer kommunen  

 

 

Afgørelse 

Kandidater der er valgt er: 

Oline Mikaelsen, Aapalaannguaq Løvstrøm, Maniitsoq - Atsa Olsen, Pavia Olsen, Sisimiut 

 

Suppleanter: Elisabeth Banemann, Marthine Mathiassen, Sisimiut - Louise Kristiansen, Asta 

Rosing, Maniitsoq 

 

Bilag 

1. Annonce om valg til handicaprådet 

2. Opdaterede vedtægter for handicaprådet 

3. Navnelisten over opstillede kandidater til Handicaprådet 
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06. Orienteringssager 

 

Punkt 6.1 Orientering om Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022  

 

Journalnr.  41.00 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender samt 

Departementet for Børn, Unge og Familier fremsendte den 6. december 2021 ”Cirkulære om 

gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022” til Qeqqata Kommunia som orientering. 

 

Regelgrundlag  

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

- Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp 

- Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, mv. til børn 

samt adoptionstilskud 

- Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om ændring af Landstingsforordning nr. 2 af 3. 

marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, mv. til børn samt adoptionstilskud 

- Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption 

- Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer 

- Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension 

- Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud 

- Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger 

- Selvstyrets bekendtgørelser nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, 

grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring 

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af 

døgninstitutioner for børn 

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

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

- Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne 

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1995 om særlige institutioner for voksne 

- Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022 

 

Faktiske forhold 

De to ovennævnte departementer har sendt takstblad for de forskellige ydelser, som udbetales som 

støtte, bidrag, tilskud mv. af kommunerne og som skal være gældende for det nye år, 2022. 

 

Takstbladene skal bruges af kommunens medarbejdere til at fastsætte den rette ydelse for de enkelte 

borgere der har ret til en eller flere af ydelserne. 

 

Ydelserne reguleres årligt med satstilpasningsprocenten, mens nogle af dem reguleres i Finansloven 

og nogle med udgangspunkt i Naalakkersuisuts og SIK´s overenskomst, andre efter Nordisk 

Konvention osv.    
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Bæredygtige konsekvenser 

Takstbladene gør det nemmere for sagsbehandlerne at have styr på hvilken takster der er gældende 

for året og for de enkelte borgere, eftersom der er forskellige kriterier for hvor meget man må 

modtage på baggrund af forskellige faktorer. Eksempelvis afhænger ydelsens størrelse af om 

førtidspensionsmodtageren har en ægtefælle som har bi-indkomst og børnetilskuddet afhænger af 

forsørgernes indkomst og de antal børn man har boende hjemme. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at cirkulæret giver et godt overblik over hvilke lovgrundlag de 

forskellige ydelser hører under, hvilke takster der er gældende og på hvilke grundlag de forskellig 

ydelser skal fastsættes. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om ” Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 

2022” til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

1. Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022 

2. Alderspension 

3. Førtidspension 

4. Børnetilskud 

5. Boligsikring 
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Punkt 6.2 Orientering om status på det grønlandsk-danske tværgående arbejde for styrket 

indsats for børn og unge i Grønland  

 

Journalnr.  42.00 

 

 

Baggrund 

Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier fremsendte den 6. december 2021 ”Statusnotat 

vedrørende grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i 

Grønland 2020-2023” til Qeqqata Kommunia som orientering. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med 

anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland 

 

Faktiske forhold 

Naalakkersuisut og den danske regering blev enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for 

udsatte børn og unge, på baggrund af Inatsisartuts påbud ved forårssamlingen 2019. 

Herefter blev en arbejdsgruppe og en styregruppe nedsat der udarbejdede 16 målrettet initiativer der 

samlet set skal: 

- Opprioritere den tidlige indsats og forebyggelse, så tegn på mistrivsel, omsorgssvigt og 

overgreb forebygges og opdages så tidligt som muligt. 

- Styrke den kommunale sagsbehandling markant på børne- og ungeområdet, så 

myndighederne kan handle på en underretning langt hurtigere end i dag. 

- Udvide behandlingstilbuddene, så flere udsatte børn og unge får den hjælp, de har brug for 

både i byer og bygder. 

- Øge retssikkerheden for børn og unge, som har været ofre for seksuelle overgreb. 

 

Ved styregruppemøderne og ministermøderne ønsker Naalakkersuisoq at orientere om initiativernes 

status 2 gange årligt og hun har derfor sendt orientering om status på projekterne som kan læses i 

bilagene. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Opfølgningerne i form af statusrapporter giver et overblik over hvor langt de forskellige projekter er 

nået og giver indblik i om projekterne har indvirkning i de forskellige forhold man ønsker at ændre 

på. 

Overblikket vil give mulighed for at justere på noget såfremt der er behov for det og giver mulighed 

for at finde løsninger på problemstillinger man er stødt på undervejs. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at initiativerne er for spæde til at vurdere om det har fået 

indvirkning på de forhold man ønsker at ændre på, eftersom den slags forhold ændres over en 

længere periode. Det er heller ikke muligt for nogle initiativer at sammenligne tallene, da der er 

forskellige opgørelsesmetoder i de forskellige steder. Tallene indikerer dog at der stadigvæk er et 

stort behov for at gennemføre initiativerne for at sikre børns rettigheder bliver overholdt og for at 

sikre den hjælp de udsatte børn har brug for. 
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En forhøjelse af antal underretninger kan være et tegn på at folk er blevet mere opmærksomme på 

udsatte børn som viser tegn på mistrivsel, som resulterede i flere underretninger, måske også flere 

underretninger på det samme børn som er blevet underrettet af andre. Et rundspørge i vores 

kommune viser at der er en tendens til at medarbejdere der arbejder med børn, indgiver flere 

underretninger for samme børn i frustration over at der ikke ses at ske ændringer. Det kan være med 

til at gøre arbejdspresset for sagsbehandlerne større som kan være med til at gøre 

sagsbehandlingstiden længere. Den nye system som sagsbehandlere fremover skal benytte og som 

er under forberedelse har dog blandt andet til formål at gøre op med problemstillinger som denne og 

vil gøre sagsbehandlingen lettere.    

 

Flere af projekterne er også blevet forsinket af forskellige grunde, som resulterer i at flere af 

projekterne stadigvæk er under forberedelse eller er ramt af ressourcemangel. Flere af initiativerne 

forudsætter en længere periode før man vil kunne se resultater og ændringer i de kriterier der er 

fokus på. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om ”status på det grønlandsk-danske tværgående arbejde for styrket 

indsats for børn og unge i Grønland” til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

1. Statusnotat november 2021  

2. Statusnotat initiativ 11-15  

3. Brev til borgmestre  

4. Statusrapport efterår 2021  
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Punkt 6.3 Orientering om kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland  

 

Journalnr.  42.01 

 

 

Baggrund 

Departementet for Børn, Unge og Familier fremsendte den 19. november 2021 rapport 

”Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland” til Qeqqata Kommunia som orientering. 

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier 

 

Faktiske forhold 

Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet har bestilt en undersøgelse af 

plejefamilieområdet i Grønland, som VIVE – Viden til Velfærd, Det Nationale Forskning- og 

Analysecenter for Velfærd har stået for. Undersøgelsen har til formål at styrke området med henblik 

på at forbedre børns trivsel og udvikling, som er anbragt i plejefamilier ved at kortlægge: 

- Plejebørnenes karakteristika og behov 

- Plejeforældrenes kompetencer og oplevelse af livet som plejefamilie. 

- Den kommunale praksis på plejefamilieområdet, herunder implementeringen af 2017-

lovgivningen. 

Rapporten runder af med at give anbefalinger og overvejelser til at styrke området: 

 

1. Tidlig indsats og styrket forebyggende arbejde på børne- og familieområdet fx via 

familiecentrene 

Det anbefales at man fastholder og styrker familiecentrenes tilbud som familiekurser og 

familiebehandling for at styrke forældrenes og familiernes omsorgsevner. 

 

2. Større rolle til plejefamilierne for yngre og mindre krævende børn 

Børn som har væsentlig færre udfordringer kunne have fordel af plejefamiliens mere normaliserede 

rammer og stabile omsorgspersoner, hvor imens man kunne overveje at opprioritere institutionernes 

indsats for børn i teenagealderen og til behandlingskrævende børn. Samtidig anbefales det at man 

overvejer at øge døgninstitutionernes rolle som aflastningsmulighed og ramme for faglig sparring 

for plejefamilierne. 

 

3. Forventningen til forskellige plejefamilieformer – differentiering i vederlaget 

VIVE anbefaler at der ses på, om minimumsvederlaget i tilstrækkelig grad svarer til den opgave 

man forventer at plejeforældrene påtager sig og om de penge, plejefamilierne modtager til at dække 

udgifterne ved at have barnet boende, dækker de faktiske udgifter. 

Derudover anbefaler VIVE, at man arbejder videre med den allerede vedtagne model for 

sammenhæng mellem børnenes udfordringer, forventninger til plejeforældrene og vederlagets 

størrelse og eventuelt tilpasser den til de særlige forhold der gør sig gældende ift. børnenes 

udfordringer og familiekulturen i Grønland. 

 

4. Fastholdelse og udbygningen af uddannelse, støtte og supervision til plejefamilier 

- VIVE anbefaler at man udnytter de lokale instruktørers uddannelse, arbejder videre med det 

modulopbyggede uddannelsestilbud og supplerer med relevant efteruddannelse ift. 

Specifikke børnemålgrupper eller særlige udfordringer, som plejefamilierne kan stå i. 

- En mere bevidst og regelmæssig anvendelse af tilbud om supervision til alle kommunalt 

arrangerede plejefamilier, anbefales endvidere. 
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- Der anbefales at der bliver mere systematiske støtte- og aflastningsmuligheder ved akut 

opståede situationer med børnene og mulighed for aflastning, hvor akut støtte eksempelvis 

kan bestå af et tilbud om at kunne henvende sig til personalet på den lokale døgninstitution, 

til en ungerådgiver på familiecenteret eller til politiet. 

 

5. Styrket implementering og præcisering af eksisterende lovgivning. 

VIVE gør opmærksom på behovet for en forstærket implementering af 2017-lovgivningen, eftersom 

undersøgelsen viser at der er forbedringspotentiale ift. godkendelser, socialfaglige undersøgelser, 

instruktion af kommende plejefamilier, muligheden for at differentiere vederlaget til plejefamilierne 

samt reglerne for godkendelse af de privat arrangerede anbringelser og netværksanbringelser. 

 

6. Styrkelse af den centrale tilsynsenhed og kommunalt samarbejde 

VIVE anbefaler en styrkelse af den centrale tilsynsenhed hvor man eventuelt kunne tage initiativ til 

et mere systematisk mellemkommunalt samarbejde om praksis, regelfortolkning og 

metodeudvikling. 

 

7. Fastholdelse, rekruttering og kompetenceløft i kommunernes socialforvaltninger 

Det anbefales at man fortsat skal arbejde for en udbygning i de kommunale socialforvaltninger, da 

kommunerne fortsat kan have problemer med rekruttering og fastholdelse af fagligt personale. 

 

8. Styrket økonomi 

Det kan blive nødvendigt med nye ekstra midler hvis der skal arbejdes videre med de tiltag og 

overvejelser der er anført i det foregående.  

 

Det er kommunens ansvar at sikre plejefamilierne de rette forudsætninger og rammer for at støtte 

børnene, ligesom det er kommunens ansvar at sikre at de børn, der anbringes i en plejefamilien, har 

gode muligheder for at trives og udvikle sig i de rammer som plejefamilien kan tilbyde.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Fokus på området og igangsættelse af initiativer på baggrund af anbefalingerne vil styrke 

plejefamilieområdet, hvilket kan afspejle sig positivt hos de anbragte børns trivsel. 

Idet forskning viser at børn i plejefamilie i højere grad føler sig støttet og holdt af og de oplever 

hyppigere at anbringelsesstedet er trygt, harmonisk og hjemligt, desuden tyder det på at børnene 

oftere er sammen med venner og sjældnere føler sig ensomme ift. Børn der er anbragt på 

døgninstitutioner.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at implementeringen af anbefalingerne vil være til gavn for både 

kommunen, plejefamilierne og børnene. At styrke plejefamilieområdet vil være til gavn for 

kommunens økonomi eftersom anbringelse i plejehjemmet er billigere end anbringelse i 

døgninstitutionerne. Ligesom det på længere sigt kan betyde at der bliver færre der får behov for 

bistand fra kommunen når flere anbringes i velfungerende plejefamilier fremfor at anbringe dem i 

døgninstitutioner, da børn anbragt i plejefamilier vil have højere sandsynlighed for at klare sig 

bedre i deres voksen liv. 

 

Større fokus på plejefamilierne i form af uddannelse af plejefamilier og mere supervisering vil give 

plejefamilierne flere redskaber til at give barnet et trygt hjem, der tilvejebringer muligheder for 

udvikling hos barnet.  
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Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om rapporten ”Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland” til 

efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

1. Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland  
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Punkt 07 Eventuelt 

Angående overlapning af møder af udvalget for Velfærd og Udvalget for teknik, er det ønsket, at 

der foreslås, at møderne holdes om mandagen. Dette meddeles når mødedatoerne er fastlagt. 
 


