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Mødet starter kl. 13:09 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut 

Nivi Heilmann Efraimsen, stedfortræder for Agathe Fontain, Sisimiut 

 

Siumut 

Kirsten Olsen, Næstformand, Sisimiut 

 

Naleraq 

Paneeraq Olsen, Kangerlussuaq  

 

 

Fraværende med afbud: 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

Agathe Fontain, Sisimiut 

Gideon Lyberth, stedfortræder for Barnabas Larsen, Maniitsoq 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Punkt 2.1   

 

Direktøren oplyste Udvalget for Velfærd om nedenstående punkter: 

 

- Mødet med Sundhedskommissionen  

- Personalesituationen 

- Forbrugsfordelingen af midlerne fra Socialstyrelsen 

- Henvendelsen fra Tilioq 

- Socialministerens besøg i Maniitsoq 

- Status på Børnehuset i Maniitsoq 

- Socialdirektørernes møde 

- Behandlingsforløb for voksne 

- Krænkernes behandlingsmulighed. Embedsfolk kommer i uge 40.  
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03. Økonomisager 

Punkt 3.1 Økonomisk kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 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 2. kvartal 2022. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, 

budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Nedenstående oversigt over økonomiske forhold ultimo juni 2022 er taget med udgangspunkt 

i balancen. 

Balancen for 2. kvartal 2022 for Området for Velfærd kan ses i bilaget. 

Når man ser på hele området er der overforbrug på kr. 6.683.168 eller 2,08%. 

Det største grund er at tillægsbevillingsansøgning for førtidspensionister er ikke godkendt af 

økonomiudvalget. Hvis tillægsbevillingsansøgningen ikke bliver godkendt, vil der fortsat være 

overforbrug på området. 

Der er foregået sparerunde i kommunen, som har betydet at området har sparet i alt kr. 5,6 mio. for 

2022.   

 

En af de største udgifter i Velfærdsområdet er anbragte børn, Børn og Familieafdeling i Sisimiut har 

været nød til at anbringe børn og unge i døgninstitutioner, som udgjorde fare for sig selv og andre. 

 

Der er lidt overforbrug i Sisimiut Herberg, som også hænger sammen med at overtidsbetalinger har 

været nødvendige i corona perioden, helligdage og under sygdomme. 

Der er betydelig overforbrug i Maniitsoq Herberg, der har været øget åbningstider i 4 måneder i 

løbet af vinteren, da det var koldest. 

Åbningstiderne er blevet reduceret for at spare lønomkostningerne på nødherbergerne.  

 

Familiecenter i Maniitsoq har overforbrug da de er lige flyttet til et nyt bygning, derfor har haft 

udgifter i forbindelse med flytningen, afdelingen er opmærksom på at holde sig indenfor budgettet 

til årets slutning. 

 

Maniitsoq boenhed har overbrug på 6,3% point, da bo enhederne været helt fyldt op, derfor har man 

brugt mere personale, aflastning har også været fyldt op. 

 

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. 

Ikke alle regninger fra Selvstyret for døgninstitutioner modtaget i slutningen af 2. kvartal. Det 

betyder at der er noget overforbrug på børn og familieområdet.  

Hvis tillægsbevillingsansøgningen om førtidspension godkendes, vil konsekvensen være at der 

fortsæt er overforbrug i området. 
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Der forventes at SIK lander en ny overenskomst i september, hvor der er tilbagevirkende kraft, som 

kan påvirke regnskabet i området, især i alderdomshjemmene og boenhederne.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer at der er forbruget viser at hvad nogle af kommunens største 

udfordringer er, stigende antal af førtidspensionister og børn anbragt udenfor hjemmet.  

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende at: 

 

1. Økonomisk kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 for Området for Velfærd tages til 

efterretning, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagen 

vedrørende udgifterne til førtidspension, som Udvalget for Velfærd tidligere har godkendt, er endnu 

ikke blevet behandlet i Økonomiudvalget. Der skal laves en påmindelse, så den kan blive behandlet.   

 

Bilag 

1. Kvartalsrapport 2. kvartal Området for Velfærd 2022 
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Punkt 3.2 Ansøgning om omplacering til konto, Hjemmehjælp, Sisimiut.  

 

Journalnr.  06.02.04 

 

 

Baggrund 

Grundlag for etablering af døgnhjemmehjælp, er koalitionsaftale 2017-2021 hvor indførelse af 

døgnhjemmehjælp er en politisk priotering. Her blev lavet et projekt som skulle vare i 3 år, fra 2019 

til 2021. 

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

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ 

PPK, Sundhedskartellet 

 

Faktiske forhold 

Hjemmehjælpen Sisimiut haft 3-7 borgere i hele perioden, som havde behov for døgnhjemmehjælp, 

hvoraf 3 borgere havde store problemer, som gjorde at hjemmehjælpen måtte udvide hjemmevagten 

fra 16.00 til 23.00, da hjemmevagten konstant skulle lave tilsyn og lede efter borger om natten, ud 

over hjemmehjælperens planlagte hjemmebesøg, pga. Borgerens tilstand som var i fare for sig selv 

og andre i samme bygning. 

På grund af medicin som borgerne skulle tage, skulle der bruges en fagperson som havde kendskab 

til medicin til at varetage hjemmevagten, det blev leder og souchefen som skiftes til at tage alle 

hjemmevagterne med den resultet, at der opsamles endel mistet fridage, som nu er godkendt til at 

skulle udbetales fra de 3 år døgnhjemmehjælpen har kørt.(2019 til 2021) 

Beløbet for ekstra udgifter bliver på ialt kr. 478.463,44 som afdelingen søger omplacering om til 

konto: merarbejde månedsløn bagud, som ikke er budgetteret nok når der udbetales mistet fridage. 

 

Den manglende bevilling ansøges således: 

Afdeling Formål Art Sted 2022 

    OPR Ompl. NYT 

551030201 0501060000 122010302 010580 0 478 478 

       

551030201 0501060000 122010200 010580 2.223 -223 2000 

551030201 0501060000 122141200 010580 256 -256 0 

Ændring af økonomi i alt     

 

Bæredygtigt konsekvens 

Hjemmehjælpen ønsker at beholde de ansatte, og vil lønne dem efter overenskomsterne 

Hjemmehjælpen risikerer at miste ansatte, hvis overenskomsterne ikke overholdes fra PPK og 

sundhedskartellet, samt loven om hviletid for ansatte, der har været overskredet i dette tilfælde. 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

For at finansere overtidsbetalinger, vil afdelingen hente fra månedslønnet konto og andre 

konsulenter som man kan se på tabellet. Det er indenfor hjemmehjælpernes konto. 

Budgetomplaceringen vil betyde at der ikke sker overforbrug på artskontoerne. 
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Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer at det er der er brug for at tilpasse budget for i år, så der kan udbetales 

overtidsbetaling til hjemmehjælpspersonale, uden at overskride budgettet. Personalen har arbejdet 

hårdt for at sikre borgere som var fare for sig selv og andre. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd  

- at omplacering mellem konti godkendes jf. tabel 

- at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Projektbeskrivelse vedr. Døgnhjemmehjælp   
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Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto - Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.02.01 

 

 

Baggrund 

Der pågår tilpasning af kontier i Området for Velfærd i Maniitsoq. Der ansøges om 

budgetomplacering under handicapområdet. 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen 

beslutningskompetencen. 

 

Faktiske forhold 

Tilpasningen af kontier i Området for Velfærd i Maniitsoq vil være, at der laves ændringer i 

kontierne uden at det går udover budgettet.  

Der skal laves omplacering af forventede udgifter indenfor konto for Handicapområdet. 

 

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 kontier der hænger sammen samles i ét og at der laves 

områder til kontier. Når omplacering 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 0501045100 122081500 10570 Brændstof 154.150 -154.150 0 

552040100 0501045100 122070700 10570 Dagpenge 0 154.150 154.150 

552040100 0501045100 122180100 10570 El 10.277 -10.277 0 

552040100 0501045100 122070700 10570 Dagpenge 0 10.277 10.277 

552040100 0501025200 122010200 10570 Timeløn 5.139 -5.139 0 

552040100 0501025200 122010303 10570 
Merarbejde 

timeløn 
143.873 5.139 149.012 

552040100 0501025200 122030200 10570 
Ref: Tabt 

arb.fortj. 
323.715 -123.715 200.000 

552040100 0501025200 122081000 10570 
Pædagogisk 

materialer 
34.941 123.715 158.656 

552040100 0501025200 122100200 10570 Lejeudgifter 0 200.000 200.000 

551040100 0501025200 122030200 10570 
Ref: Tabt 

arbejdsfortj. 
200.000 -200.000 0 

552040100 0502015175 113100300 10570 
Enkeltudgifter 

(ej skatpl.) 
154.150 -154.150 0 

552040100 0501025200 113100300 10570 
Enkeltudgifter 

(ej skatpl.) 
0 154.150 154.150 

552040100 0501025200 122010102 10570 
Månedsløn 

bagud 
561.106 -10.000 551.106 
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552040100 0501025200 122010302 10570 
Merarbejde – 

månedsløn bag 
0 10.000 10.000 

552040100 0501045200 122081100 10570 Hjælpemidler 0 800.000 800.000 

552040100 0501045800 122150300 10570 

Takstbetalinger 

offentlige 

myndigheder 

Danmark 

10.065.994 -400.000 9.665.994 

552040100 0501045200 122010200 10570 
Timelønnede 

hjemmeboe. 
3.460.154 -400.000 3.060.154 

552040301 0501045300 122081500 10570 Brændstof 513.833 -513.833 0 

552040301 0501045300 122100200 10570 Leje/Lejeudgifter 0 513.833 513.833 

552040400 0501045400 122080600 10570 Fødevarer 5.139 -5.139 0 

552040400 0501045400 122080200 10570 Rengøring 0 5.139 5.139 

552040400 0501045400 122170200 10570 Bygninger 20.553 -20.553 0 

552040400 0501045400 122080200 10570 Rengøring 5.139 20.553 25.692 

552040100 0501045700 121040100 10570 
Indtægter ved 

takstopkr. 
2.506.479 

-

2.506.479 
0 

552040100 0501045700 122150200 10570 
Takstbet. 

Kommunal inst. 
0 2.506.479 2.506.479 

     18.164.642 0 18.164.642 

 

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. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd: 

 

1. At budgetomplacering indenfor konto for Handicapområdet godkendes iht. skema 1, og 

derefter sende sagen til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 

Udvalget for Velfærd kræver, at der ved ansøgninger om omplaceringer, at administrationen skal  

udarbejde en kort og præcist begrundelse. 

 

Bilag 
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Ønske om revision af samarbejdsaftale for 2019 - 2023 mellem Qeqqata 

Kommunia og Regionssygehuset 

 

Journalnr. 48.00 

 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine Olsen, Siumut har fremsat et dagsordensforslag om at 

samarbejdsaftalen for 2019-2023 mellem Qeqqata Kommunia og Regionssygehuset revideres. 

Bl.a. skal der være tydeligere aftaler om rejseudgifter for patienter der tager til lægekonsultation i et 

andet by, samt at rejsen er bedre organiseret. Endvidere skal man anskaffe en lægeerklæring mere 

effektivt, når der ansøges om tilkendelse af førtidspension. Samt ønsker man at der udarbejdes en 

aftale om midlertidigt anbringelse af døende på alderdomshjemmet, for at skabe mere trygge 

rammer for pågældende og familien. 

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 15 af 6. nov. 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. 

 

Faktiske forhold 

Samarbejdsaftalen er gældende til udgang af 2023, administrationen indstiller at forslag til 

revideringen medtages under forhandlingen af revidering af samarbejdsaftalen, således indstilles det 

at man skal arbejde for at aftalen underskrives i løbet af efteråret 2023, hvorved aftalen så vil være 

gældende i perioden 2024-2028. 

Chefdistriktslæge Helle Olsen på Regionssygehus Qeqqa er allerede kontaktet om dette. Hun 

meddelte, at regionssygehuset vil først have tid til at varetage dette opgave til efteråret. 

Bæredygtighed konsekvenser 

Qeqqata Kommunia og Regionssygehuset skal igennem samarbejde blive enige om, at borgerne 

skal behandles bedst muligt vedrørende deres sundhed. Derfor skal det sikres, at revisionen af 

samarbejdsaftalen igangsættes i god tid før aftalen slutter. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at indgåelse af en samarbejdsaftale med Regionssygehuset vil være 

gavnlig for Qeqqata Kommunia, derfor skal revision af aftalen startes rettidigt. 
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Indstilling 
Området for Velfærds forslår; 

- At revision af samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Regionssygehuset skal 

færdiggøres inden den gældende aftale slutter. 

- At Kommunalbestyrelses medlemmet Kirstine Olsens forslag til revisionen af aftalen, 

medtages i drøftelserne. 

 

Afgørelse 
Taget til efterretning og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Regionssygehuset og for 

perioden 2019-2023 med bilag 

2. Forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmet Kirstine Olsen 
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Punkt 4.2 Dagsordensforslag omkring demente 

 

Journalnr.  48.00 

 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen har den 30. maj 2022 fremkommet med 

dagsordensforslag til Udvalg for Velfærd med lydende: 

 

“Når man i Qeqqata Kommunia er pårørende til en dement og den demente er beboer i 

alderdomshjemmet og når man besøger den demente, er der ikke oplysninger i den dementes hjem 

f.eks. om: 

1. Hvornår den demente sidst har spist 

2. Hvornår den demente sidst har drukket vand 

3. Hvornår den demente har haft afføring og såfremt den demente har ble på, hvornår den er 

udskiftet 

4. Hvornår den demente er blevet badet 

5. Hvornår er tøjet skiftet 

6. Om den demente sover om eftermiddagen eller om natten 

 

Den demente kan ikke selv huske ovennævnte. Som pårørende er det vigtigt, at oplysningerne 

noteres eventuelt i en skema. På grund af at temanummer er vigtigt for medarbejderen, pårørende 

og ikke mindst for beboeren, vil jeg foreslår, at alderdomshjemmet udarbejdet en, idet de kan 

udarbejdes meget let. 

 

Min begrundelse for forslaget er, at som pårørende til en dement og på grund af fortællinger fra 

andre pårørende, ved man ikke om den demente har fået noget at spise i løbet af dagen, om den 

demente sover uregelmæssigt og man ved ikke hvornår bleen er blevet skiftet, såfremt den demente 

bruger bleer, og man ved ikke om den demente har fået noget at drikke og om den demente har fået 

nok væske osv. 

 

Da oplysningerne er vigtige for beboerens sundhed og da personalet skifter, er det oplysningerne 

vigtige for pårørende for at kunne se, at der tages omsorg for den demente, da oplysningerne skal 

være med til at give tryghed, foreslår jeg følgende: 

 

Udarbejdelse af en oplysningsskema for beboeren, med udgangspunkt i ovennævnte normering. Det 

kan være, at skemaet kan indeholde andre oplysninger" 

 

Regelgrundlag  

Landstingsforordning nr 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. 

Kvalitetsrapporter 2021-2022. 

Forordning om ikræftrædelse af Persondatalov for Grønland  
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Faktiske forhold 

Det er altid målet for demente og familiemedlemmer, at når pårørende besøger deres pårørende, 

skal de møde pårørende hensigtsmæssigt for at få god udbytte af besøget, og at der kan være 

aktiviteter som alle får noget ud af. 

 

Når familiemedlemmer er på besøg, har de forskellige forventninger, man kan forvente, at den 

demente er selvhjulpne ligesom før, f.eks. for den demente: 

- Forventning om at blive set, hørt, forstået, elsket, omsorg, fortæller noget, dele forskellige ting.  

Men ved besøg hos den demente, kan man konstatere konsekvenser af dement, hvor 

familiemedlemmer kan blive skuffet over at det rammer helt ved siden af forventningerne, man 

bliver bedrøvet og har følelsen af at miste nogen. Dette kan være tungt for den demente og 

pårørende. 

 

På den måde kommer pårørende for den demente i tvivl, da en normal samtale og deling af 

orienteringer kan blive svære, og når dette sker, er det vigtigt, at man samarbejder tæt med 

medarbejderne og blive vejledet. 

 

Medarbejderne har allerede udstyr til sikring af opgaver for at arbejde med deres klienter, og notere 

oplysninger om beboeren, nogle oplysninger noteres som logbog for familiemedlemmer, og nogle 

oplysninger er for medarbejderen, og disse oplysninger kan ikke deles, f.eks. er oplysninger ikke 

tilgængelige for familiemedlemmerne, på grund af beskyttelse af personoplysninger. 

 

Bæredygtighed konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, at pårørende til demente får lettere oplysninger fra medarbejderne, og 

tydeliggøre hvilke oplysninger der kan deles med pårørende, og lave regler om, hvornår og hvordan 

man kan videregive disse oplysninger som man ønsker. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil ikke være udgifter for udarbejdelse af regler for hvornår pårørende få oplysninger. 

Det administrative konsekvenser vil være udarbejdelse af regler om deling af arbejdet med demente, 

og denne skal følges af medarbejderne, medarbejderne får mere administrativt arbejde. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at der kan udarbejdes regler som kan følges af pårørende, dermed får 

pårørende trygt mulighed for at vide om den demente har det godt, helbred og andet.  

Administrationen vurderer, at man skal være opmærksom på ved udarbejdelse af sådan en 

reglement, at man skal være opmærksom på persondatalovgivningen, og at den er taget som 

udgangspunkt ved udarbejdelsen af regler. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalg for Velfærd, at administrationen i samarbejde med medarbejderne 

udarbejder regler til deling med pårørende. At forslag til regler fremlægges til udvalgets 

godkendelse. 

 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Bilag 
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05.  Personale sager 

 

Intet.   
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06. Orienteringssager 

 

Punkt 6.1 Orientering om Ombudsmandens besøg på alderdomshjemmet Qupanuk. Sisimiut.  

 

Journalnr. 06.02.01 

 

 

Baggrund 

Ombudsmanden kan på eget initiativ gennemføre kommunerundrejser og inspektioner samt 

undersøge forholdene på offentlige institutioner. Undersøgelsen kan bl.a. vedrøre en institutions 

eller myndigheds indretning og drift. Undersøgelsen kan også vedrøre behandlingen af og 

aktiviteterne for institutionens eller myndighedens brugere ud fra almenmenneskelige og 

humanitære synspunkter. Ved kommunebesøg kan ombudsmanden desuden tage et antal sager til 

stikprøvekontrol. Under besøgene kan der være mulighed for, at borgere kan henvende sig 

personligt til ombudsmanden.  

 

Regelgrundlag 

Inatsisartut lov nr. 7, 1. Januar 2017 om Ombudsmanden 

 

Faktiske forhold 

Noget af Ombudsmandendens kritik går på, at Qupanuk i nogle år fra forvaltningen har modtaget 

forhåndstilkendegivelser, til at kunne fastholde demente beboere i forbindelse med hygiejne, fx 

skiftning af bleer. Samt aflåst en beboers garderobe, for at undgå blanding af snavset tøj og rent tøj. 

Samt at beboerne bliver anmodet om at ryge på rygelokaler fremfor at ryge på værelserne, da 

værelset betragtes som beboernes private hjem. 

Derfor har Qupanuk i nogen perioden ikke fremsendt anmeldelser til forvaltningen, hvilke Qupanuk 

har rettet op på, og forvaltningen modtager igen anmeldelser på de demente personer, der fastholdes 

i forbindelse med hygiejne. Garderobeskabet aflåses ikke længere. Der er problemer med at 

beboerne kan ryge på deres værelser, da røgalarmen går i gang samt røgen kommer ud i gangen, til 

gene for de andre beboere, der er ikke fundet en holdbar løsning endnu. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd: 

 Tager orienteringen til efterretning 

 Indstiller overfor Forvaltningen for Velfærd Sisimiut at sikre at Ombudsmandends 

indstillinger efterleves. 

 At orienteringen videre sendes til Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Taget til efteretning og sagen videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Ombudsmandens rapport GRL + DA 28. april 2022 

2. Besvarelse af Ombudsmandsrapport brev nr. 22.44.05.101 DA 
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Punkt 6.2 Orientering om formandsbeslutning. Ansøgning om afholdelse af udgifter til den 

kommende værested for børn med særlige behov, Maniitsoq. 

 

Journalnr.  42.10.08 

 

Baggrund 

De børn som omhandler under dette projekt er, børn der har handicap og børn tilknyttet en 

støtteperson på grund af udfordringer under deres opvækst, selvom de ikke har specifikke 

diagnoser. 

Og i Maniitsoq havde man altid haft problemer vedrørende en bestemt værested for de børn efter 

skoletid. 

Idet man på nuværende tidspunkt har fået et tilbud om, at man kan leje den anden lokale som ligger 

på Mini kollegiet, som bruges til ophold for elever fra bygderne for at færdiggøre deres skolegang, 

igangsætter man arbejdet for at ansøge om midler til dækning af udgifter i forbindelse med 

omdannelse til værested. 

 

Regelgrundlag 

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

§ 1.  Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte 

på børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov. Formålet med at yde støtte efter denne 

Inatsisartutlov er at sikre børns rettigheder, samt at de børn, der er socialt udsatte eller har særlige 

behov, opnår de samme muligheder for personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt 

voksenliv som deres jævnaldrende. 

§ 25.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om særlige støtteforanstaltninger, når det må 

anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov for støtte. 

5)  plads på et særligt socialpædagogisk værested, eller 

6)  anden støtte, der har til formål at sikre barnets udvikling og trivsel. 

 

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

§ 1  Formålet med denne Inatsisartutlov er at: 

1) sikre, at personer med handicap tilbydes rådgivning og støtte for at afhjælpe problemer som følge 

af et handicap, 

2) fremme den enkelte persons mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og 

forbedre livskvaliteten 

3) fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, herunder igennem 

muligheden for uddannelse, i det omfang det er muligt for den enkelte, 

§ 5 Alle offentlige bygninger og faciliteter skal så vidt muligt indrettes således, at personer med 

handicap sikres adgang og brug heraf. 

§ 6.  Denne Inatsisartutlov finder anvendelse for personer med handicap uanset alder, som har 

bopæl i Grønland.  

Stk. 2. Personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller 

sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og 

effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

§ 7 Børn, der er berettiget til at modtage støtte efter denne Inatsisartutlov og efter Inatsisartutlov om 

støtte til børn, skal modtage den nødvendige støtte efter begge Inatsisartutlove. Støtten skal være 

koordineret og gives med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. 

Stk. 2  Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den støtte, der iværksættes efter denne 

Inatsisartutlov for et barn med handicap, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes for 

det samme barn efter anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at den 
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støtte, der iværksættes efter denne Inatsisartutlov for barnet og eventuelt for barnets familie eller 

barnets omsorgsgivere, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes for den samme 

familie efter anden lovgivning. 

§ 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, 

 

Faktiske forhold 

I Maniitsoq har man mere end 15 år ikke formået at etablere et værested til børn med særlige behov, 

som er tilpasset til deres handicap eller deres daglige udfordringer. Folkeskolen tilbyder 

undervisningslokaler til benyttelse som værestedet efter skoletid. Men da lokalerne bruges til 

undervisningen, må man ikke flytte de forskellige redskaber og man må heller ikke placere inventar 

som ikke bruges til undervisning. Derved havde man i mange år ikke haft en passende værested til 

børn med særlige behov, dvs. hvor de kun havde haft “skolepasningsordning”. 

På baggrund af gældende vilkår, har forholdende selvfølge også medført reaktioner fra børnene. 

Hvor konsekvenserne bl.a. har været voldsomme vredesudbrud, flugt og ødelæggelser. 

Antallet af lokaler som udlånes af skolen har i de seneste år blevet færre, hvorved lokalerne udlånes 

til børn med det største behov, hvor de andre børn med særlige behov må komme i almindelig 

skolepasningsorden, der bruges til ikke handicappede børn. Ordningen går godt til nogle af børnene, 

men der findes også nogle der har reageret voldsomt, og når man ikke gøre noget andet, så havde 

man nødsaget til at have børnenes støtteperson med fra deres hjem. 

 

I koalitionsaftalen mellem politikerne for perioden 2021-2025, står der bl.a., citat starter; “Børne- 

og ungepolitikken skal være medvirkende til at sikre børn og unges ret til en sund og udviklende 

barndom og ungdom, hvor læring, fritid og kulturtilbud skal være bærende elementer.” Citat slut. 

Samt står der angående de handicappede, citat starter; “Handicappedes mulighed for værested skal 

sikres” citat slut. 

Derfor, selvom der skal være besparelser i de kommende år, indsender man en ansøgning om 

økonomiske midler som skal bruges til dækning af realisering af politikernes udtalelser til borgerne, 

også fordi man anser dette som vigtige. 

 

Stedet som tilbydes som værested er, den såkaldte Mini kollegie, som bruges af bygdebørn, der er 

kommet til Maniitsoq til skoleophold. Mini kollegiet har 2 bygninger, og begge er etagebygninger. 

Den ene af bygningerne bruges til at huse bygdeelever, og den anden bygning tilbydes til udlejning, 

hvor tilsynsføreren bor i stueetagen, og i den ene halvdel at bygningens stueetage er der et 

fælleskøkken med spisesal for beboerne, og skal fortsætte som før. 1. etagen i den anden bygning 

tilbydes til udlejning, hvor bruttoarealet i alt er på ca. 95 kvm. Ved det tilbudte sted, forefindes et 

køkken med spisesal, lang gang, alrum og 2 toiletter, en lokal som kan benyttes som kontor også 

som mødelokal for personalet, endvidere 3 lidt større lokaler der kan tilpasses til de kommende 

brugere. Man har spurgt MISI Maniitsoq om samarbejde til indretningen af lokalerne, med henblik 

på at indrette lokaler tilpasset til børnenes handicap og vilkår. De lokaler som forestilles at blive 

indrettet er, hvilerum, aktivitetslokale og et sanserum hvor man kan lave aktiviteter som påvirker 

psyken og kroppen. 

 

Øvrige oplysninger: 

Antallet af børn (de handicappede og ikke handicappede med støtteperson) med særlige behov i 

Maniitsoq: 

- 4 handicappede børn tilknyttet støtteperson efter skoletid, 2 af dem går på fritidsklubben og 

2 benytter skolens tilbud. 
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- 4 børn uden handicap tilknyttet støtteperson efter skoletid. En af børnene benytter skolens 

tilbud, resterende kommer på fritidsklubben og skolepasningen, sammen med deres 

støttepersoner. 

- 1 barn som er handicappet samt 3 børn uden handicap skal snart påbegynde deres overgang 

til skolen. 

Til den ovennævnte kommende værested forestiller man at antallet af kommende brugere vil være 

på 8 børn. Men man skal lave vurdering af børnene, da enkelte børn har evnen til at være iblandt 

andre børn. Men når børnehavebørnene, som snart overgår til skolen, skal inkluderes i tallene, så vil 

værestedet ikke mangle brugere. 

 

Da det bliver et værested efter skoletiden, kan unge som er blevet voksne (som er over 18 år) bruges 

stedet om formiddagen til at lave forskellige aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der mindst 3 

handicappede unge som er lige blevet voksne, der mangler lokaler til aktiviteter og et værested, og 

man har ellers forestillet sig, at bygningen kan tilbydes som aktivitetssted til de unge om 

formiddagen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

  Pr. dag  pr. måned engangsydelse 

Månedlige husleje   Kr. 15.784,00  

Udgifter til indretningen af lokalerne   Kr. 19.740,00 

Udgifter til indvendige inventar   Kr. 10.000,00 

I alt udgifter  Kr. 15.784,00 Kr. 29.740,00 

 

Konto. 

Konti Kontonavn Budget Forbrug  Rest Forbrug i 

% 

552040100-

0501025200-

122030200-

010570 

Børn & Unge m Handicap - 

Refusion tabt arbejds- 

fortjeneste 

323.715 0 323.715 0 

552040100-

0501045100-

122081500-

010570 

Brændstof 154.150 0 154.150 0 

 

Konti 552040100-0501025200-122030200-010570 der ellers blev brugt til refundering af tabt 

arbejdsfortjeneste i følge den tidligere lovgivning, og da kontoen ikke længere benyttes, så foreslås 

det at midlerne bruges til dækning af udgifterne for indretningen og køb af inventar. 

Samt konto 552040100-0501045100-122081500-010570 der bruges til betaling af husleje hos INI, 

så er målsætningen af midlerne derfra bruges til dækning at huslejen, idet alle udgifter til INI nu 

betales igennem kontoen, som ligger under boenhederne. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd Maniitsoq vurderer, at tilbuddet om leje af lokaler til værestedet for børn med 

særlige behov er støtteværdigt, idet børnene har manglet et tilpasset værested i mange år og dermed 

kan også være med til at opfylde den politiske målsætning. 
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Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos formanden for Udvalget for Velfærd. 

 

1. At forslaget om aftalen om leje af lokaler til værestedet for børn med særlige behov skal 

gælde fra 1. august 2022 

2. Kommende husleje af værestedet pr. måned, kr 15.784,00 

3. At betalingen skal ske via konto 552040100-0501045100-122081500-010570 

4. Udgifterne til indretningen af lokalerne og køb af inventar i alt, kr 29.740,00 

5. At udgifter betales via konto 552040100-0501025200-122030200-010570 

 

Formandsbeslutning 

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 04.08.2022 

 

Udvalg for Velfærds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens godkendelse af 04.08.2022 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Udkast til aftalen 

2. Tilbud vedrørende indretning af lokaler, NDO supply 
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08. Evt.  

 

Punkt 08 Eventuelt 

Intet.  


