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Oversigt – Åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen  

 

03. Økonomisager 

  Ingen 

 

  04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Qeqqata Kommunias forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for eget 

hjem 

 

05. Personalesager 

Ingen 

 

06. Orienteringssager 

 

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser, fra Det Sociale Ankenævn, i perioden fra 1. januar 

2022 til 30. juni 2022, som vedrører Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq.  

 

08. Eventuelt 

 

Punkt 8.1 Eventuelt. 
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Mødet starter kl. 13:12 

 

 

Deltagere: 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut 

Agathe Fontain, Nuuk 

 

Siumut 

Kirsten Olsen, Næstformand, Sisimiut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

 

Naleraq 

Paneeraq Olsen, Nuuk 

 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen  

 

- Personalesituationen i Sisimiut 

- Behandlingsforløb for voksne 

- Kursus for plejefamilier 

- Næste kursusforløb for personalet 

- Covid 19 

- Kommende velfærdschef i Maniitsoq 

- Nyt vedrørende arbejdet med etablering af døgninstitution 

- Kommunale takster for 2023 

- Nyt om udarbejdelsen af Ældrestrategi  

- Paneeraq Olsens dagsordensforslag vedrørende registrering i Plejehjemmet. Punktet skal 

behandles til næste udvalgsmøde.  
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03. Økonomisager 

Ingen.  
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Qeqqata Kommunias forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for eget 

hjem 

 

Journalnr. 42.00 

 

 

Baggrund 

Det blev til kommunalbestyrelsesmødet den 30. September 2021 foreslået af Paneeraq Olsen, at der 

udarbejdes en forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for eget hjem som skal være 

gældende for Qeqqata Kommunia, eftersom anbringelse af et barn påvirker hele barnets 

omgangskreds følelsesmæssigt. Hun foreslår i den anledning, at der udarbejdes en strategi for 

hvordan familien støttes efter hjembringelse af et barn der har været anbragt uden for hjemmet. 

Formålet med forebyggelsesstrategien er at fastsætte klare beskrivelse for hvordan kommunen skal 

foranstalte hjælp og støtte til de enkelte familiemedlemmer og familien som helhed for at forebygge 

anbringelse uden for hjemmet. 

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 
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 Styrkelse af sagsbehandlingen 

 Indsatstrappe 

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 

2. At godkende indsatstrappen 

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

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

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

døgninstitutionsanbringelse til behnadlingstilbud og forebyggende indsater, og på sigt sparer 

på udgifterne til anbringelser.  

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

sendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse 

 

Afgørelse 

Sagen returneres til administrationn og skal behandles til næste udvalgsmøde.  

 

Bilag 

1. Qeqqata Kommunias forebyggelsesstrategi mod anbringelse af børn uden for eget hjem 
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05.  Personale sager 

 

Ingen.   
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06. Orienteringssager 

 

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser, fra Det Sociale Ankenævn, i perioden fra 1. januar 

2022 til 30. juni 2022, som vedrører Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq.  

 

Journalnr.  40.00.01 

 

 

Baggrund 

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia ønsker, at der skabes mere åbenhed omkring antallet af 

afgørelser, der modtages fra Det Sociale Ankenævn og Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia 

skal fremadrettet med udgangen af hvert halve år orientere Udvalget for Velfærd og Sociale 

forhold, ved at fremlægge statisk på modtagne afgørelser.  

 

Regelgrundlag 

Ingen bemærkning.  

 

Faktiske forhold 

I perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022 har Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia modtaget 

følgende afgørelser fra Det Sociale Ankenævn: 

 

9 afgørelser i Sisimiut 

4 afgørelser i Maniitsoq  

 

Heraf har Området for Velfærd i Sisimiut fået medhold i 3 afgørelser.  

Området for Velfærd i Maniitsoq har fået medhold i 2 afgørelser.  

 

For Området i Sisimiut, i 6 afgørelser har Det Sociale Ankenævn besluttet at hjemvise afgørelsen til 

fornyet afgørelse.  

For Området i Maniitsoq, i 1 afgørelser har Det Sociale Ankenævn besluttet at hjemvise afgørelsen 

til fornyet afgørelse.  

 

En hjemvisningen kan skyldes, at sagen ikke er blevet oplyst tilstrækkeligt grundet manglende 

dokumentation fra borgeren eller i sagsgangen. Sagen skal derfor genbehandles, hvilket kan føre til 

at den trufne afgørelse fastholdes eller omgøres af Området for Velfærd i Sisimiut eller i Maniitsoq 

eller af Udvalget for Velfærd og Sociale forhold. 

 

I 0 antal afgørelser fik borgeren i Sisimiut og dennes bygder medhold i sin klage og Området for 

Velfærd eller Udvalget for Velfærd og Sociale forholds afgørelse blev omgjort. 

I 0 antal afgørelser fik borgeren i Maniitsoq og dennes bygder medhold i sin klage og Området for 

Velfærd eller Udvalget for Velfærd og Sociale forholds afgørelse blev omgjort. 

 

I 0 antal afgørelser fik borgeren afvist sagen grundet overskridelse af ankemulighedsfristen i 

Sisimiut og dennes bygder. 

I 1 antal afgørelser fik borgeren afvist sagen grundet overskridelse af ankemulighedsfristen i 

Maniitsoq og dennes bygder. 
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Afgørelserne fra Det Sociale Ankenævn fordeler sig således i perioden 1. januar til 30 juni 2022: 

 
 Antal afgørelser 

Qeqqata Kommunia 

har fået medhold i 

Antal afgørelser som         

Det Sociale 

Ankenævn hjemviser 

til fornyet behandling 

Antal afgørelser som 

borgerne har fået 

medhold i 

Afviste sager fra Det 

Sociale Ankenævn pga. 

overskridelse af 

ankemulighedsfristen  

Sags type Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Maniitsoq 

Offentlig 

hjælp inkl. 

huslejerestance 

3 1 2 1 0 0 0 0 

Førtidspension 0 0 3 0 0 0 0 1 

Alderspension 0 0 0 0 0 0 0 0 

Handicap 0 1 1 0 0 0 0 0 

Boligsikring % 0 % 0 % 0 % 0 

Børn & Unge 0 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 3 2 6 1 0 0 0 1 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

    

Bæredygtige konsekvenser 

Området for Velfærd anser det for givtigt at skabe åbenhed omkring afgørelser.  

 

Administrationen vurdering 

Området for Velfærd er som udgangspunkt tilfreds med, at nogle borgere benytter deres mulighed 

for at klage over kommunal afgørelse og Området for Velfærd forholder sig ligeledes til hvert 

enkelt afgørelse truffet af Det Sociale Ankenævn.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærd 

- at tage orienteringen om afgørelser fra Det Sociale Ankenævn i perioden fra 1. januar 2022 

til 30. juni 2022 til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

Intet  
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08. Evt.  

 

Punkt 08 Eventuelt 

Kirstine Olsen påpeger at hendes dagsordensforslag vedrørende borgermøde omhandlende 

forebyggelse af vold. Direktøren oplyser at dette kan arrangeres af administrationen.  

Agathe Fontain stiller et spørgsmål om kommunens arbejdsgang, med bedre samarbejde med 

forebyggelseskonsulenterne i øjemed. Direktøren besvarede spørgsmålet 

 

Paneeraq Olsen spørger hvornår orienteringssagen der omhandler antallet af anbragte børn og unge 

og handicappede skal behandles i udvalget og chefen orienterer at sagen vil blive medbragt til næste 

møde.  


