Udvalg for Velfærds ordinære møde 03/2020, den 11. marts 2020 - Referat
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Mødet starter kl. 10:06

Deltagere:
Atassut
Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq
Siumut
Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut
Erik Jensen, Sisimiut
Inuit Ataqatigiit
Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut
Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut, forlader mødet fra kl. 11:54 til kl. 12:03, under punkt 07.

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt.
Sofie Dorthe R. Olsen har indsendt punkt 07 og derfor skal hun efter fremlæggelse af sagen forlade
mødet, mens sagen behandles.
Område for Velfærd i Maniitsoq har et spørgsmål vedr. ældrerejser.
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Økonomisager
Punkt 02 Ansøgning om køb af ovn og komfur til plejehjemmet Qupanuk. Sisimiut.
Journalnr.

44.05

Baggrund
Plejehjemmet Qupanuk har fremsendt et ønske om en ny ovn og komfur på kr. 140.498,00, da dem
de har nu er slidte og reservedele dertil ikke kan fremskaffes.
Regelgrundlag
Intet at bemærke
Faktiske forhold
Plejehjemmet Qupanuk har fremsendt ønske til Området for Velfærd om køb af ny ovn og komfur
til i alt kr. 140.498,00 inklusiv fragt.
Plejehjemmets nuværende komfur og ovn er blevet repareret ad flere omgange. Komfuret har pt.
kun 2 plader ud af 6, der virker. Både komfur og ovn er af så gammel årgang, at der ikke længere
kan skaffes reservedele til dem. Plejehjemmet er derfor meget udsat i tilfælde af, at ovn og komfur
holder op med at fungere.
Desuden er det ikke optimalt at bruge komfuret, når der kun er 2 kogeplader, der fungerer, og der
skal hver dag laves mad til mange beboere.
Plejehjemmet har indhentet 2 tilbud på induktionskomfur, da der kan være betydelig besparelser i
energi, oplyst fra mail Arctic Import, hvor det ene tilbud er hentet fra.
Det ene tilbud er fra NDO, som anbefaler mærket "Zanussi", et italiensk mærke, og Arctic Import
anbefaler mærket ”Jøni og Rational”, som er de mest anerkendte mærker indenfor den danske
køkkenbranche.
Bæredygtige konsekvenser
Indkøbes der ny ovn og komfur, sikres der at den tilberedte mad laves på den bedste og mest
forsvarelige måde, set fra køkkenmedarbejderens side af.
Der vil være fokus på at tilberede god og sund mad på de bedste tilberedningssteder.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Tilbud 1 fra Arctic Import:
Rational CM 201 Plus kombiovn
Jøni CtIM 4 kogebord, induktion m. 4 plader
I alt
Tilbud 2 fra NDO
Zanussi kombiovn
Zanussi induktion m. 4 plader
I alt
Kontonavn/ Formål

109.999
30.499
140.498
94.760
63.000
157.760

Budget

Forbrug

Rest

Forbrug

(1.000)

(1.000)

(1.000)

i%

Konto
551030202

0503015300
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Administrationens vurdering
Området for Velfærd vurderer, at det er hensigtsmæssig at der købes ny ovn og komfur, for at sikre
at der er de bedste forhold at tilberede mad til plejehjemmets beboere under.
Området for Velfærd vil gerne støtte plejehjemmet i, at der vælges ovn og komfur ud fra
tilbud nr. 1.
Da det er indkøb på kr. 140.498, skal der holdes øje med forbruget på plejehjemmets konti for at
vurdere senere på året, om der er brug for at lave en ansøgning om tillægsbevilling.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at godkende indkøb af ovn og komfur fra tilbud nr. 1 på i alt kr. 140.498,00
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Tilbud fra Arctic Import og NDO
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Punkt 03 Bestilling af hjælpemidler til hjælpemiddel depotet på adressen Niviarsiaq.
Sisimiut.
Journalnr.

47.13

Baggrund
I forbindelse med oprydning af hjælpemidler i depotet på adressen Niviarsiaq er det konkluderet, at
der er mangel på standard hjælpemidler til udlevering til personer med handicap.
Med den lange leveringstid til Grønland vedrørende hjælpemidler og reservedele, kan der blive en
lang ventetid for personer med handicap, hvis de har behov for et hjælpemiddel her og nu.
Standard hjælpemidler, f.eks. rollator, håndgreb, krykker osv. er hjælpemidler, som ikke behøver
specielle mål for at kunne tilpasses den enkelte person med handicap, og det er ønskeligt at der altid
er disse standard hjælpemidler på depotet.
Det er også konkluderet, at der ikke er hjælpemidler tilgængelig for besøgsgæster med handicap.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap § 8
§ 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.
Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap §§ 6, 8
§6. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med
handicap, såfremt hjælpemidlet:
1) I væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap,
2) I væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller
Stk 2. Støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel kan kun ydes til udgifter, der væsentligt overstiger
prisen for, hvad personer uden handicap sædvanligvis anskaffer til personlig brug og husholdning.
Stk 3. Hjælpemidler kan tildeles som lån til brug.
§8. Kommunalbestyrelsen skal dække udgifter til reparaion og vedligeholdelse af et hjælpemiddel,
der er ydet støtte til efter §6, såfremt reparationen eller vedligeholdelsen er nødvendig for, at
hjælpemidlet kan fungere.
Stk. 2. Ved behandling af sager vedrørende stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om det
økonomisk er mere hensigtsmæssigt at udskifte hjælpemidlet.
Faktiske forhold
Personer med handicap har stort behov for hjælpemidler til at kunne leve et så normalt liv som
muligt.
Standard hjælpemidler skal være let tilgængelige for at opfylde ovenstående krav.
Ved at have standard hjælpemidler på depot og klar til udlevering ved behov, nedsættes ventetid og
livskvaliteten sikres hos den enkelte person med handicap.
Det er ønskeligt at standard hjælpemidler hurtigt kan udleveres til de personer, der har behov for
disse, så der søges om godkendelse til indkøb af disse hjælpemidler.
Når der udleveres hjælpemidler til personer med handicap, skal dette bogføres under deres cpr.nr.
for at registrere udlevering.
Hvert år kommer der besøgsgæster med handicap til kommunen, hvor de har behov for at låne
hjælpemidler under deres ophold. Disse hjælpemidler bør være tilgængelige fra depotet i Niviarsiaq.
Når der skal udlånes hjælpemidler til besøgsgæster, skal der underskrives udlånsskema med henblik
på eget ansvar af lån.
Hvis udlånte hjælpemidler bliver ødelagt af besøgsgæsten, skal der laves regning til vedkommendes
hjemkommune.
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Bæredygtige konsekvenser
Når der bestilles ét hjælpemiddel af gangen, risikeres det at belaste miljøet med flere forsendelser
og leveringen bliver dyrere for kommunen.
Hjælpemidlerne til besøgsgæster med handicap er et engangsbeløb over de næste mange år.
Det er godt for Qeqqata Kommunia at udlåne hjælpemidler til besøgsgæster med handicap, for at
være et godt forbillede for andre kommuner.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Konto handicapområdet
Hjælpemidler til depotet:
Tilbud nr. 44659

Kr.
81.988

Hjælpemidler til besøgsgæster:
Tilbud nr. 44673

96.340

I alt

178.328

Administrationens vurdering
Personer med handicap har stort behov for hjælpemidler til at kunne leve et så normalt liv som
muligt.
Standard hjælpemidler skal være let tilgængelig for at opfylde ovenstående krav.
Ved at have standard hjælpemidler på depot og klar til udlevering ved behov, nedsættes ventetid og
sikrer livskvalitet hos den enkelte med handicap.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at godkende indkøb af hjælpemidler til hjælpemiddel depotet på kr. 178.328,00
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Tilbud 44673 og tilbud 44659 fra NDO Supply A/S
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Generelle sager
Punkt 04 Godkendelse af delberetning nr. 33 fra BDO vedrørende løbende revision indtil 31.
december 2019 delberetning. Qeqqata Kommunia.
Journalnr.

06.04.01

Baggrund
Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt:
- Delberetning nr. 33 Løbende revision indtil 31. december 2019.
Økonomiområdet anmodede i mail af 31. januar 2020 fagudvalgene at besvare Revisionens
bemærkninger indenfor de respektive udvalgs fagområder.
Regelgrundlag
I henhold til Styrelseslovens § 48, stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens
bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelsen foreligger.
Faktiske forhold
Revisionen har i deres bemærkning inden for Udvalget for Velfærds ansvarsområde påpeget
følgende:
2.2.1

Områder med refusion fra Selvstyret, herunder:
- Interne kontroller
- Førtidspension

BDO meddeler i forhold til Interne kontroller:
Førtidspension:
Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer fejl og mangler i over halvdelen af de
gennemgåede sager. Årsagen til disse fejl skyldes primært følgende forhold:



B-indkomst er ikke korrekt indregnet i beregningen af førtidspension
Ressourceprofil er ikke udarbejdet

Efter Området for Velfærds vurdering viser fejlniveauet, at der er behov for etablering af et
formaliseret ledelsestilsyn, der omhandler specifikt korrekt beregning af førtidspensioner ud fra
eventuelle B-indkomster.
Qeqqata Kommunia har efterfølgende udarbejdet procedure og skemaer til sagsbehandlere i
Området for Velfærd og disse er medtaget i interne ledelsestilsyn.
Bæredygtige konsekvenser
Forbedringer af de påpegede bemærkninger fra revisionen vil indebære en bæredygtig udvikling til
at modtage færre bemærkninger fremover fra revisionen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Revisionens bemærkninger inden for Udvalget for Velfærds ansvarsområder har ikke direkte
økonomiske konsekvenser for kommunen.
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Administrationens vurdering
I forhold til bemærkningen om interne kontroller har det ganske rigtigt været nødvendigt at anskaffe
et kvalitetskontrolsystem i 2019.
Det erhververede kvalitetskontrolsystem er implementeret af ledelsen i Området for Velfærd.
Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Velfærd hvert kvartal af alle administrative
afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af familiecheferne.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at delberetning for regnskabsåret 2019 – Beretning nr. 33 fra BDO tages til efterretning
- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende interne kontroller godkendes
- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende førtidspension godkendes
- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Delberetning for regnskabsåret 2019 - beretning nr. 33
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Punkt 05 Dagsordensforslag vedrørende overnatningsmuligheder for hjemløse. Sisimiut
Journalnr.

44.18

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen sendte den 28. Januar 2020 dagsordensforslag til
drøftelse vedrørende overnatningsmuligheder for hjemløse.
Regelgrundlag
Intet at bemærke
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen sendte pr. e-mail af den 28. januar 2020 et
dagsordensforslag til Udvalget for Velfærd vedrørende overnatningsmuligheder for hjemløse.
Her sættes ordlyden ind fra mailen fra Juliane.
I sit forslag, forespørger Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen om tidligere vuggestue
Nuka, ejes af kommunen. Såfremt den er ejet af kommunen, om der så kan indrettes lokaler således
hjemløse kan overnatte?
Området for velfærd har kontaktet Området for Teknik og Miljø, og har fået følgende svar derfra, at
kommunen udlejer disse lokaler, og at der ingen lejeindtægt.
Dette er grundet at lokalerne bliver brugt til oplagring af madrasser og køjesenge, som
Fritidsinspektøren har arrangeret. Disse madrasser og køjesenge skal derfor oplagres et andet sted,
hvis lokalerne skal til bruges til hjemløse.
Juliane Enoksen mener, at der er noget galt når de hjemløse sover i det gamle biler og at
Kommunalbestyrelsen må handle inden der sker ulykker på grund af frost, og at der skal være
personale der kan lave arrangement for overnattende gæster.
Området for Velfærd er ikke vidende om, at hjemløse overnatter i gamle biler.
Området for Velfærd kan oplyse, at hjemløse af og til forespørger om hjælp til at finde en bolig.
Almindelig hjemløshed gør ikke borgere berettiget til at kunne få tildelt en socialbolig.
For at få en socialbolig skal kriterierne i vedtægterne være opfyldt.
Desuden kan Området for Velfærd oplyse, at der primo marts 2020 blev tilbudt en lille lejlighed til
en boligløs, som pænt takkede nej til dette tilbu.
Det er en lejlighed, som Området for Velfærd har foranlediget lejemålet til en borger med
førtidspension, og hvor borgeren selv betalte for lejligheden. Denne borger afgik ved døden, og
lejemålet var derfor ledigt.
Lejemålet er opsagt, da der ikke var andre boligløse, der umiddelbart kunne spørges, da ikke flere
havede søgt hjælp ved Området for Velfærd i forhold til bolig.
Området for familie er blevet kontaktet af et tømrerfirma, der har en kontorbygning, som de ikke
skulle bruge mere, og de var interesseret i at leje det ud til Området for Velfærd.
Området for Velfærd var ude at se bygningen sammen med udvalgsformanden. Bygningen har et
lille rum/stue, nedsænket køkken fra stuen, et toilet og et fyrrum, hvor der kan etableres
badeforhold, når der kan anlægges vand efter frosten er forsvundet.
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Umiddelbart kan det være svært at få opstartet overnatning for hjemløse dette sted, da der ikke er
badeforhold på nuværende tidspunkt.
Der er mange forhold, der skal tages hensyn til, hvis der skulle flytte hjemløse ind der, blandt andet
om tilsyn, rengøring, husregler og generelt om den daglige drift.
Udover dette dagsordensforslag, har Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen sendt et
dagsordensforslag også til Kommunalbestyrelsen, hvori hun også forespørge om
personaleomkostninger hvis der skal ansættes personale og dette vil bringes til næstfølgende møde i
Kommunalbestyrelsensmødet. Denne kommende sagsfremstilling udarbejdes af Sekretariatet i
kommunen.
Bærdygtighedskonsekvenser
Det vil være bæredygtigt at hjemløse kan have mulighed for at kunne have et sted at overnatte, især
i vinterperioden, da det er risikabelt og usundt at sove udenfor. Yderligere skade for borgere, der
sover udenfor, kan mindskes og forebygges.
Administrationens vurdering
Området for Velfærd ønsker at Udvalget for Velfærd drøfter emnet og diskuterer hvad for en form
for hjem for hjemløse, der bør udarbejdes eller oprettes og få administrationen til at frembringe flere
forslag til næstkommende møder.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at Kommunalbestyrelsesmedlemmet Juliane Enoksen´s forlag drøftes
- at indstillingen videreforanstaltes til Kommunalbestyrelsen
Afgørelse
Udvalg for Velfærd indstiller følgende til Kommunabestyrelsen:
-

Der skal etableres et sted med bad for de enkelte borgere, hvis Sundhedsvæsnet udskriver til
ingenting
Der skal oprettes et arbejdsgruppe vedr. Hjemløse snarest. Arbejsdgruppen skal bl.a. arbejde
med at nedfælde rammerne, afdække arbejdsopgaverne samt økonomien.

Bilag
1. Juliane Enoksen´s dagsordensforslag pr e-mail af den 28.01.2020
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Punkt 06 Forslag om etablering af midlertidig bolig for hjemløse. Sisimiut.
Journalnr.

44.18

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Evelyn Frederiksen har fremsendt et forslag om etablering af
midlertidig bolig for hjemløse.
Regelgrundlag
Intet at bemærke.
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsesmedlem Evelyn Frederiksen fremkom i foråret 2019 med et forslag om
etablering af midlertidig bolig for hjemløse, og ved behandlingen under
Kommunalbestyrelsesmødet blev sagen indstillet til budgetbehandlingen, men sagen blev ikke taget
med på prioriteringslisten.
Nu kommer Evelyn Frederiksen med endnu et forslag om at etablere midlertidig bolig og værested,
som de hjemløse kan opholde sig i om dagen for at få varme.
I sin skrivelse nævnte Evelyn Frederiksen blandt andet vejret, som har været meget hårdt på de
seneste dage, hvor flere borgere har kontaktet hende med bekymringer vedrørende det at skulle
finde en afdød person i deres kældre, idet vejret har været så koldt.
Evelyn Frederiksen skriver videre, at det må have være meget hårdt personligt, og hvis man skal se
fremad og være selvforsørgende/komme videre, er det nødvendigt med et trygt hjem, som alle og
enhver har ret til.
Som afslutning skrev Evelyn Frederiksen, at Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggende og
Justitsområdet ellers har opstartet et landsdækkende projekt, men vi kan ikke vente på tiltag fra
Departementet, ligesom hjemløse ikke kan vente på et sted at komme ind til, og det er ikke fair hvis
vi lader dem vente i det kolde og hårde vejr, og at kommunalbestyrelsen bør gør noget.
Under seminaret i Nuuk for kommunale chefer og folkevalgte den 26. februar 2020 i Hotel Hans
Egede, vedrørende hjemløse og borgere i risikogruppe, deltog Formanden for Udvalg for Velfærd
Hans Frederik Olsen og souschef for Område for Velfærd Estella Buhrkall.
Naalakkersuisoq Martha Abelsen nævnte under sin velkomstale på dette seminar, at
Naalakkersuisut ønsker en landsdækkende social plan, som skal fremlægges til efteråret 2020,
vedrørende hjemløse og borgere i risikogruppe.
Kommunale chefer, direktører og fagfolk afholdt et seminar i Nuuk vedrørende overskriften i
december 2019, seminaret var det første, og under det andet seminar fremlagde fagfolk om
hjemløse og borgere i risikogruppe, blandt andet:
- INI a/s-s tilbud til hjemløse og borgere i risikogruppe
- Kommuneqarfik Sermersooqs herberg for hjemløse
- Anderledes herberg og boafdeling for hjemløse og borgere i risikogruppe, hvor lederen for
Mændenes Hjem i København fremlagde
- Samlet syn på vilkårene i Grønland, Steven Arnfjord, Socialrådgiver uddannelse,
Ilisimatusarfik
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-

Kommune Kujalleq´s tilbud til hjemløse og borgere i risikogruppe
Sagsbehandlingsenhed for hjemløse, opsøgende hjælpeforanstaltninger for borgerne,
København Kommune (Hjemløseenheden)
Landslæge, Henrik Hansen
Anderledes og opsøgende sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger for borgere i
risikogruppen “Sociolancen”
Kofoed Skole, Guju Thorsteinsson
Kommuni Qeqertalik´s tiltag

Ud over Evelyn Frederiksens forslag vedrørende etablering af en midlertidig bolig for hjemløse, har
frivillige Rasmus Frederiksen og andre fremlagt deres ønskede om tiltag og planlagde projektet
vedrørende de hjemløse under møde i Udvalget for Familie og Sociale Forhold sidste år.
Når borgere indberetter til Området for velfærd, at hjemløse som søger læ og bare vandrer ude i det
fri, blev indberettet til Område for Familie, starter Området for Velfærd en søgning i gang efter
dem. Området for Velfærd taler med den hjemløse for at høre hvilken hjælpeforanstaltninger
vedkommende har behov for, og en handleplan udarbejdes, herunder blandt andet boligsøgning.
Tidligere har INI a/s pr. brev forespurgt om hvad folkevalgte har tænkt sig at gøre vedrørende
hjemløse, idet viceværter for INI a/s er blevet kontaktet i flere omgange vedrørende sovende
hjemløse i kældre og opgange.
Et af problemerne er, når hjemløse er indlagt i sygehuset, kan de ikke bare udskrives når deres
behandling er færdig, da Sygehuset er bekendt med, at patienten er hjemløs.
Det samme gælder for Politiet, når de har haft en sag kørende med en hjemløs, kan de ikke bare
lade vedkommende gå. I sådanne sager henvender Politiet sig til Området for Velfærd på vegne af
den hjemløse, og Området for Velfærd igangsætter hermed sagen om den hjemløse.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt med tanken på menneskerettighederne, at såfremt Qeqqata Kommunia etablerer
et værested/overnatningssted for de hjemløse, så kan de hjemløse på den måde kan den hjemløse
sikres at have et ordentligt sted at sove og får dermed kræfter til at kunne komme videre med sit liv.
Administrationens vurdering
Administrationen finder forslaget støtteværdigt, idet hjemløse i byen har behov for
hjælpeforanstaltninger i forhold til tilværelse, sundhed og trivsel, og befinder sig derfor i
risikogruppen.
Medborgerne og ansatte på forskellige områder på direktionen er meget bekymrede, især over den
værste mulighed som er, at finde en eventuelt afdød hjemløs ude i kulden. af en død hjemløs
På baggrund af tydelig stigning af hjemløse under folkeregisteret, har Området for Velfærd ikke
kendskab til de konkrete tal på, hvor mange der sover i skurene, i gamle både, i trappeopgange og
andre steder:
Det er vigtigt at hvilken som helst borger skal have et sted at komme ind til og sove trygt i. Det er
også vigtigt at have større viden om, hvordan der kan kommes tæt på folk i forbindelse med
etablering af et herberg, og dermed opnå større viden indenfor området.
Da mange af de hjemløse ikke har en forbindelse til Området for Velfærd, og da man ser meget få
anmoder om offentlig hjælp, er det nødvendigt at få viden om de hjemløses vilkår og hvor mange
der er i byen, så Området for Velfærd på den måde kan være i stand til at gøre noget.
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Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at drøfte punktet og fremkomme med en indstilling til Kommunalbestyrelsen
Afgørelse
Udvalg for Velfærd indstiller følgende til Kommunabestyrelsen:
-

Der skal etableres et sted med bad for de enkelte borgere, hvis Sundhedsvæsnet udskriver til
ingenting
Der skal oprettes et arbejdsgruppe vedr. Hjemløse snarest. Arbejsdgruppen skal bl.a. arbejde
med at nedfælde rammerne, afdække arbejdsopgaverne samt økonomien.

Bilag
1 Forslaget modtaget via e-mail hos Området for Familie den 3. Januar 2020, sendt af Evelyn
Frederiksen
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Punkt 07 Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen med ønske om at
optimere vilkårene for medarbejderen i Området for Velfærd
Journalnr.

02.00

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen har den 5. december 2019 sendt mail til
Qeqqata Kommunias officielle mail med et dagsordensforslag til Udvalget for Velfærd til drøftelse
vedrørende ”Lad os optimere vilkårene for medarbejderne i Området for Familie”.
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat § 19 stk. 8
Grønlands Selvstyre cirkulære nr. 1 af 17. september 2012
Faktiske forhold
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen skrev i sit forslag, at der virkelig er behov for
at forbedre medarbejdernes vilkår i Maniitsoq og Sisimiut, idet der altid mangler veluddannede
medarbejdere.
For det første beskrev Sofie Dorthe R. Olsen, at når medarbejdere skal rejse for at anbringe eller
hente et barn/unge skal der på forhånd sørges for at de modtager et á conto beløb til betaling af
udgifter på taxa- og madudgifter frem for at de lægger ud og får refunderet beløbet efter hjemkomst.
Til dette vil Området for Velfærd oplyse, at ansatte som er ledsager for et barn under anbringelse
eller ved afhentning får dagpenge som dækker medarbejderens kost og disse udbetales efter
hjemkomst. Hvad angår udgifter barnet/den unge, skal alle udgifter dækkes af Området for Velfærd,
og disse kan udbetales som á conto inden rejsen.
I forhold til dagpenge har Qeqqata Kommunia retningslinjer, at merarbejdere kun kan søge om
forskud på dagpenge, hvis rejsen varer mere end 1 uge ellers ansøges dagpenge efter hjemkomsten.
Hvis rejsen relaterer til anbringelse/afhentning dækkes taxaudgifter fra anbringelseskontoen, som
allerede kan udbetales á conto inden rejsen.
For det andet foreslår Sofie Dorthe R. Olsen, at socialvagten/bagvagten, som har bilen med hjem,
bør fritages for beskatning. Det kan oplyses, at i følge Skattestyrelsens cirkulære nr. 1, af 17.
september 2012§ 19 stk.8 om den skattemæssige behandling af fri bil står der:
”Kørsel mellem hjem og arbejdsplads for ansat personale i forbindelse med tilkaldevagt fra
hjemmet beskattes ikke. Tilkaldevagt foreligger, når den ansatte under vagten tilkaldes fra hjemmet
til "uvisse" adresser” Ved "uvisse" adresser forstås, at man kan blive tilkaldt til midlertidige
arbejdspladser ude i byen, som ikke på forhånd er kendt. Det afgørende er ikke om man kender
disse adresser, men at der er så mange af dem, at man ikke kan vide til hvilke af disse mange
forskellige adresser, man bliver kaldt ud til. Den sædvanlige arbejdsplads er ikke omfattet af
begrebet "uvisse" adresser, heller ikke selv om arbejdsgiveren har flere adresser ude i byen”.
”Det er en absolut betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den ansatte
kørsel mellem hjem og arbejdsplads i forbindelse med tilkaldevagten samt skriftligt bestemt, at den
ansatte i øvrigt ikke må køre anden privat kørsel i bilen under tilkaldevagten. Der er formodning
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for, at arbejdsgiveren udøver kontrol med, at de skriftlige pålæg overholdes. Kører den ansatte blot
een gang i årets løb anden privat kørsel under tilkaldevagten, udløser en sådan kørsel beskatning
efter årssatsen i pkt. 1.2. eller 1.2.1. Det vil eksempelvis være tilfældet, såfremt den ansatte, der har
tilkaldevagt i weekenden, søndag morgen kører til bageren efter morgenbrød eller på familiebesøg
om eftermiddagen”.
For det tredje foreslår Sofie Dorthe R. Olsen, at Qeqqata Kommunia bør give kaffe, the, sukker og
andet til medarbejderne som en personalegode.
Dette er der ikke beskrevet noget om i den gældende personalepolitik.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Intet at bemærke
Bæredygtige konsekvenser
Det er altid godt at have fokus på at forbedre forholdene for medarbejdere, så disse trives på deres
arbejdsplads.
Administrationens vurdering
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen bringer disse punkter til drøftelse hos
Udvalget for Velfærd, hvorefter sagsfremstillingen efterfølgende sendes videre til
Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse, alt afhængig af Udvalget for Velfærds anbefalinger.
I forhold til det første punkt, vurdere Området for Velfærd, at afdelingslederen skal være
opmærksom på at sagsbehandlerne før rejsen skal have mulighed for at få udbetalt penge á conto til
taxaudgifter, kost til barnet/den unge samt til fornøjelser under rejsen, således medarbejderen ikke
selv skal lægge ud for udgifterne. Afregning sker under alle omstændigheder efter hjemkomsten.
Det andet vedrørende beskatning af tjenestebilen for socialvagter skal det være op til
Kommunalbestyrelsen at indstille deres beslutning i forhold til forslaget, da det ligger uden for
Området for Velfærds kompetence.
Hvad angår gratis kaffe, the og mere mener Området for Velfærd, at det skal være op til
Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om der skal være gratis kaffe, the og mere for alle
medarbejdere, da kommunalbestyrelsen ikke kan ikke give bevilling til en afdeling alene, ellers vil
det være en særbehandling af medarbejdere i kommunen, hvilket vil være uhensigtsmæssigt.

15

Udvalg for Velfærds ordinære møde 03/2020, den 11. marts 2020 - Referat

Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at drøfte et fremsendt punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen, om der
skal være mulighed for at få udbetalt á conto beløb til udgifter til barnet/den unge ved
anbringelse eller afhentning
- at drøfte et fremsendt punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen, om
socialvagterne kan fritages for beskatning af vagtbilen, når denne er taget med hjem efter
fyraften grundet vagt
- at drøfte et fremsendt punkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Sofie Dorthe R. Olsen, om der
skal være mulighed for at få gratis kaffe, the, sukker og andet i arbejdstiden
- at sagsfremstillingen fremsendes med udvalgets anbefalinger til drøftelse i
Kommunalbestyrelsen
Afgørelse
Ledelsen i Området for Velfærd skal drøfte emnet og komme med forbedringsforslagene til
Udvalget for Velfærd. Udvalget ønsker at sags-antal pr. medarbejder i Området for Udvalg fremstår
i sagsfremstillingen.
Bilag
1. Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006
2. Grønlands Selvstyre cirkulære nr. 1 af 17. september 2012
3. Retningslinjer for Socialvagtsordningen opdateret 24.02.2020
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Punkt 08 Forslag om oprettelse af et forældreråd for borgere med handicap
Journalnr.

47.00

Baggrund
Under eventuelt på udvalgsmødet den 12. februar 2020 fremlagde udvalgsmedlem Juliane Enoksen,
at hun vil have at der skal undersøges og dernæst opstartes et forældreråd for borgerne med
handicap som bor i handicapboliger samt beskyttede hjem.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap § 69
§ 69. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd. Handicaprådet skal rådgive
kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og
kommunalbestyrelsen om alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for
personer med handicap.
Stk. 3. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.
Stk. 4. Handicaprådet består af mellem 4 og 8 medlemmer. Handicaprådet sammensættes med lige
mange medlemmer, som er repræsentanter for kommunalbestyrelsen, ansatte i kommunen eller
andre, som udfører relevante opgaver for kommunen på det sociale område, og repræsentanter for
handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret i handicaprådet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang yde sekretariatsmæssig bistand til
handicaprådet.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om handicaprådets virksomhed og
sammensætning.
Faktiske forhold
Under eventuelt på udvalgsmødet den 12. februar 2020 fremlagde udvalgsmedlem Juliane Enoksen,
at hun vil have at der skal undersøges og dernæst opstartes et forældreråd for borgerne med
handicap som bor i handicapboliger samt beskyttede hjem.
I Sisimiut har handicapområdet boenheder og 16 handicapboliger. I Maniitsoq er der ligeledes
boenheder og 16 handicapbolig. I boenhederne bor der voksne, myndige borgere, hvor
medarbejdere drager den daglige omsorg for dem.
Nogle af disse borgere har økonomiske værger, hvor værgerne styrer deres økonomi og træffer
beslutninger på deres vegne, når det drejer sig om økonomiske spørgsmål.
I Sisimiut i bygningen med de 16 handicapboliger er der boenhed på de 2 øverste etager, i 7 af
lejlighederne, og medarbejdere drager her også den daglige omsorg for de voksne, myndige
borgere.
I Maniitsoq i bygningen med de 16 handicapboliger bor der borgere med handicap, som klarer sig
udelukkende med støtte i dagligtimerne.
I dagligdagen er der tæt samarbejde mellem boenhederne og Området for Velfærd, så der kan
drøftes tiltag for borgerene i boenhederne.
Medarbejderne en underlagt tavshedspligt, så de kan ikke udtale sig om beboerne i boenhederne, og
er der pårørende, der ønsker at støtte og undersøge noget for deres familiemedlemmer, kan det ikke
gøres uden samtykke fra borgeren selv.
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Området for Velfærd kan oplyse, at der til tider er forældre, der henvender sig til Området for
Velfærd, lederen af boenhederne for at få oplyst om blandt indestående på deres voksne børns konti,
eller ønsker at træffe valg på de voksne børns vegne. I sådanne situationer bliver forældrene eller
andre pårørende oplyst af medarbejderne, at de er underlagt tavshedspligt, og ikke kan udtale sig.
For borgere der er i stand til at kunne tænke klart og er vidende om sin egen situation, skal der
foreligge en samtykkeerklæring eller en fuldmagt til, at forældre eller andre pårørende kan handle
på deres vegne eller kan blive oplyst i deres voksne børns personsag.
Qeqqata Kommunia har tidligere haft et handicapråd, men d formanden flyttede fra Sisimiut, kunne
handicaprådet ikke fungere.
Der har været flere tiltag for at få handicaprådet til at kunne fungere, men det har ikke lykkedes at
få det til at fungere.
Efter den nye Inatsisartutlov om støtte til borgere med handicap, skal kommunalbestyrelsen
nedsætte et handicapråd.
Handicaprådet skal varetage spørgsmål, der har betydning for borgere med handicap, dog kan rådet
ikke behandle enkeltpersoners forhold.
Området for Velfærd deltager i gruppe 3 med ”Særlige behov” i ”Det gode liv-hele livet” projektet,
og gruppen arbejder på at få oprettet et handicapråd.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at der drages omsorg bor borgere, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv,
og at der er medarbejdere rundt om dem i alle døgnets 24 timer.
Er disse borgere ikke i stand til selv at kunne indsigt i eller varetage sin økonomi, er det bæredygtigt
at det er der medarbejdere eller værger, der tager sig af det.
Skal der for eksempel hæves penge i banken for en borger, kan dette ikke gøres, uden at der er 2
underskrifter på anmodningen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Intet at bemærke
Administrationens vurdering
Området for Velfærd mener, at den daglige omsorg for borgere med handicap og den måde deres
økonomi bliver styret på, er fyldestgørende.
Og da borgerne er voksne, myndige borgere, der ikke er umyndiggjort, bør der ikke oprettes et
forældreråd.
Efter den nye lovgivning på handicapområdet er trådt i kraft, er kommunalbestyrelsen forpligtet til
at oprette et handicapråd, som i nogle situationer varetager og påtager sig forhold, der vedrører
borgere med handicap.
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Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd
- at der ikke skal oprettes et forældreråd for borgere med handicap, som bor i handicapboliger
samt beskyttede hjem
Afgørelse
Sagen returneres til administrationen. De forskellige tiltag og arbejdsopgaver som er udarbejdet i
Området for Familie skal fremlægges til næste udvalgsmøde.
Bilag
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Punkt 09 Ændringsforslag til formuleringen for Ældrerådets vedtægter i Qeqqata
Kommunia
Journalnr.

01.05

Baggrund
Ældrerådet i Qeqqata Kommunia har holdt en videokonference den 6. december 2019. Og der
drøftede man bl.a. om vedtægterne for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia. Her drøftede man
gældende vedtægter for gældende valgperiode i Ældrerådet.
Regelgrundlag
Vedtægter for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia af 27. oktober 2016.
Faktiske forhold
Ældrerådet i Qeqqata Kommunia har holdt videokonference, hvor en fra Kangaamiut deltog via
telefonen den 6. december 2019. De drøftede blandt andet om at tilpasse Ældrerådets vedtægter fra
2016 til nutiden og til gældende valgperiode.
Vi har fået en ny politisk leder i 2017 og har lige fået en ny Kommunaldirektør. Og den pågældende
udvalg har fået et nyt navn. Ikke mindst må man undersøge om, den indholdsmæssigt kan tilpasses.
Ændringsforslagene i den vedlagte vedtægt er markeret med rødt.
Ressourcevurdering
Ved indførsel af små ændringer til vedtægter, så den tilpasses til nutiden, kan den også passe til
Ældrerådets arbejde i Qeqqata Kommunia.
Administrationens vurdering
Området for Velfærd vurderer, at det er passende at ændre formuleringen i Ældrerådets vedtægter,
og mener, at det er passende, at politiske og administrative ledere skal være underskrivere.
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Indstilling
Område for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd
-

at ændringsforslagene om tilpasning og omformulering af Ældrerådets vedtægter i Qeqqata
Kommunia skal godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Ældrerådets vedtægter af den 27. oktober 2016.
2. Ændringsforslag til vedtægterne i Ældrerådet
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Orienteringssager
Punkt 10 Orientering om høringssvar på Naalakkersuisuts familiepolitik
Journalnr.

00.03.06

Baggrund
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsendte 2. januar 2020 ”Høring
vedrørende Naalakkersuisuts Familiepolitik” til Qeqqata Kommunia.
Regelgrundlag
Der er ingen tidligere politik på området fra Naalakkersuisut.
Faktiske forhold
Høringssvaret var færdigt udarbejdet d. 16. januar. Høringssvaret er udarbejdet af repræsentanter fra
Området for Velfærd og stabsfunktionen. Herefter blev det sendt til høring i Udvalg for Velfærd pr.
mail til alle udvalgsmedlemmer, hvor Området for Velfærd ingen bemærkninger modtog fra
udvalgsmedlemmerne. Høringsfristen var den 24. januar 2020, og høringssvaret blev først
fremsendt til Departement for Sociale Anliggender og Justitsområdet den 26. februar med en
beklagelse om den sene fremsendelse.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at der på landsplan bliver fokus på en familiepolitik.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der forventes ikke nogle økonomiske konsekvenser af høringssvaret.
Administrationens vurdering
Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar:
Qeqqata Kommunia (herfra: QK) ser positivt på Naalakkersuisuts ambitiøse familiepolitik og
bakker op om målsætningerne deri. QK ser frem til at følge det efterfølgende arbejde fra
Naalakkersuisuts side for at leve op til politikken.
QK har følgende kommentarer til politikken:
S. 3: QK foreslår, at der for overblikkets skyld sættes tal på de seks punkter på side 3.
S. 3: QK gør opmærksom på en fejl i sætningen i den danske udgave: ”Således er særligt de første
år af barnets levetid er afgørende for” (nederst s. 3), hvor ”er” foreslås slettet.
S. 4 punkt 3: Ordet ”familiecoaching” benyttes. I QK og andre kommuner benyttes ordet
Familierådslagning. QK undrer sig over, at det ikke er dette ord, der benyttes.
S. 4 om bedre barselsforhold: En ny barselsorlov er netop trådt i kraft, hvor forholdende for barsel
forbedres. Tænker man, at der skal være yderligere ændringer af den lovgivning, som netop er trådt
i kraft?
S. 5 om barselsfond: QK ser positivt på, at barselspenge flyttes væk fra det offentlige.
S. 4 punkt 5: QK ser positivt på, at der i 2020 igangsættes en analyse af plejefamilieområdet.
S. 5 om prænatal omsorg: QK indstiller til, at så mange fødsler som muligt foregår i borgerens
hjemby.
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S. 5: ”Sundhedsplejersken kommer i alle hjem og følger barnet og familien i deres daglige
rammer.” QK gør opmærksom på, at der ikke er sundhedsplejersker i alle byer og bygder. QK
foreslår at erstatte ordet ”sundhedsplejerske” erstattes eller tilføjes yderligere med med
”sundhedsfagligt personale”.
S. 5: Det er positivt, at kvinder og børn kan modtage behandling på Illernit, og at man ønsker at
udbygge tilbuddet til at omfatte hele familien. QK påpeger, at der mangler pladser i det nuværende
behandlingstilbud. QK ønsker, at der også gives mulighed for, at (enlige) fædre kan modtage
behandling.
S. 6: QK ønsker, at der arbejdes for at styrke de pædagogiske uddannelser og sikre en bedre løn til
pædagoger, for at disse fastholdes i arbejdet. Dette er centralt for at skabe gode og trygge dagtilbud.
S. 6: QK ønsker, at der arbejdes for at ansætte pædagoger i skolernes 1.-3. klasser til at støtte
overgangen mellem dagtilbud og skole samt til støtte for lærerne i det daglige pædagogiske arbejde.
S. 6: ”Derfor er det vigtigt, at børn som vokser op i utrygge familier, bliver præsenteret for
alternative måder at være familie og forældre på.” I denne sætning harmonerer den danske og
grønlandske tekst ikke.
S. 6: ”Der planlægges blandt andet en række indsatser, som skal omfatte alle familier med børn fra
0-18 år.” QK foreslår at skrive ”alle familier med børn fra 0-17 år”.
S. 7 om overgang fra bygdeskole til byskole: QK ønsker, at det tilføjes, at de voksne omkring
børnene skal være tydelige og have relevant pædagogisk uddannelse.
S. 7: QK gør opmærksom på, at der er fejl i sætningen ”børn der flytter til en bygdeskole” i den
danske udgave. Det formodes, at der skal stå byskole.
S. 7: Betydningen af og indholdet i følgende sætning ”Arbejdet er påbegyndt og flere initiativer om
elevhjemmene skal i samarbejde med kommunerne igangsættes” er desværre uklar for QK. Der
ønskes, at sætningen forklares eller uddybes på både dansk og grønlandsk.
S. 7: QK gør opmærksom på fejl i overskriften: ”Sikre barnets har ret til…”. ”Har” foreslås slettet.
S. 7: QK er positiv over for, at barnet sættes i centrum i anbringelsessager, og at der arbejdes for
fortsat kontakt til forældrene. QK vil spørge til, om man også vil arbejde for kontakt til den
resterende del af familien som søskende og bedsteforældre? QK foreslår ændring i overskriften til
”… skal sikres kontakt med deres nærmeste pårørende”. QK ønsker at det tydeliggøres i teksten, at
denne kontakt kan foregå med eller uden opsyn afhængigt af omstændighederne.
S. 7 om inddragelse af barnet: QK gør opmærksom på, at det mulige omfang og indhold af
inddragelsen i høj grad afhænger af barnets alder og modenhed.
S. 8 under pkt. 2.4: Sætningen ”… nødvendige behandling og støtte, hvis en ulykkelig begivenhed
indtræffer” får det til at fremstå, som at de forebyggende indsatser har til formål at forebygge
enkeltstående ulykkelige begivenheder. QK anser forebyggende indsatser som indsatser, der også
forebygger bredere end dette – f.eks. forebyggelse af længerevarende alkoholmisbrug, dårlig social
trivsel eller dårlig sundhed.
S. 8: ”arbejder med hele mennesker” foreslås ændret til ”arbejder med det hele menneske” eller helt
at fjernes.
S. 8-9: ”… være vidne til vold mod mor eller far…” foreslås ændret til ”… være vidne til vold…”
da det også kan være skadeligt for barnet at være vidne til vold mod andre end forældrene, f.eks.
søskende.
S. 9: QK ønsker ”pengespil” ændret til ludomani.
S. 10 under afsnit 2.6: QK foreslår ”diversitet” ændret til ”mangfoldighed”.
23

Udvalg for Velfærds ordinære møde 03/2020, den 11. marts 2020 - Referat

S. 10 afsnit 2.6: Et led i, at familier bliver selvforsynende, er, at forældrene forstår økonomistyring
og budgetlægning. QK foreslår, at det skrives ind i politikken, at borgere undervises i
privatøkonomi, brug af netbank og betalingsservice mv. Der bør være tæt samarbejde mellem
boligselskaber, banker, Nukissiorfiit og kommuner.
S. 11: I politikken står der flere steder ”sat ud af deres bolig”. QK gør opmærksom på, at man
almindeligvis skriver ”udsat”, da der er tale om udsættelse.
S. 11: QK gør opmærksom på, at der eksisterer gældsrådgivning i flere kommuner og ikke blot i
Kommune Kujalleq på baggrund af pilotprojektet. QK foreslår sætninger om pilotprojekt slettet til
fordel for sætningen ”der er ansat gældsrådgivere i flere kommuner under INI A/S” samt en
beskrivelse af det fremtidige arbejde på området.
S. 11: QK ser meget positivt på oprettelsen af et automatisk betalingssystem.
S. 11: QK gør opmærksom på manglende ’at’ i sætningen ”Vi skal arbejde for, at det bliver en
naturlighed altid at inddrage hele familien…”
QK påpeger behovet for en gennemgående kvalitetssikring mellem den danske og den grønlandske
udgave af politikken for at begrænse misforståelser og fejltolkninger.
Høringssvaret er behandlet administrativt, samt ved det politiske udvalg på området.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd
- at tage orienteringen om høringssvaret angående Naalakkersuisuts Familiepolitik til
efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Høringsbrev vedr. Familiepolitikken
2. Naalakkersuisuts Familiepolitik
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Punkt 11 På baggrund af Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af
Inatsisartutlov om førtidspension, eksempel på beregning af økonomiske
konsekvenser for kommunen.
Journalnr.

43.03

Baggrund
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, derefter ændret flere gange og senest
med Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension,
blev der udarbejdet eksempler på eventuelle økonomiske konsekvenser.
Ændringen lyder på udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner,
opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste
førtidspension.
Udvalg for Velfærd blev orienteret om ændringen under dens møde den 12. februar 2020. Udvalget
fremkom med et ønske, at udvalget orienteres om eventuelle økonomiske konsekvenser ved
fremlæggelse af eksempler til udvalgets næstkommende møde. På baggrund af ønsket, blev der
udarbejdet eksempler.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 40, af 9. december 2015 om førtidspension, ændret af Inatsisartutlov nr. 19, af 28
november 2016, Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 og Inatsisartutlov nr. 6, af 27 november
2018, senere blev Inatsisartutlov om førtidspension ændret af Inatsisartutlov nr. 28, af 28. november
2019.
Faktiske forhold
Efter ændring af førtidsloven udarbejdes eksempler på økonomiske konsekvenser ved udbetaling af
førtidspension i 12 måneder, efter flytning til Danmark og Færøerne og frem til tilkendelse af
førtidspension af tilflytnings kommune, beregning af eksempler blev foretaget i henhold til de tre
forskellige gældende pensioner.
Månedsløn

Pr. år

Enlig med den højeste
grundbeløb

9.083

Eksempel på at der er 2
personer, som flytter om
året
108.996
217.992

Et par, hvor den ene ikke er
modtager af pension

9.621

115.452

Et par, hvor den ene har
indtægt

4.810

I alt:
Udbetaling for 12 måneder

230.904

57.720 (57.720)

506.616
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Som eksempel blev antallet af tilflyttende til Danmark i de tre seneste år benyttet som grundlag ved
beregning af eksempel. Her kan man se beregning af udgifter, hvis der er fem tilflyttende fra
forskellige områder.
Endvidere tilkendes tilflyttende førtidspensionister fra Danmark og tilflyttende førtidspensionister
fra Færøerne automatisk højeste førtidspension i den grønlandske tilflytningskommune.
Ressourcevurdering
Dermed har tilflyttende førtidspensionister til Danmark og Færøerne bedre mulighed i deres
ansøgning om førtidspension for tilkendelse fra deres tilflytningskommune samt i forbindelse med
overgangen, og viser at kommunen dermed får yderligere udgifter. På den anden side må man håbe,
at behandling af ansøgning om førtidspension til tilflytnings kommunen vil går hurtigere.
Administrationens vurdering
Der vil være konsekvenser for Området for Velfærd, når en førtidspensionist fraflytter til en dansk
og til en færøske kommune, idet udbetaling af førtidspensionen opretholdes i de første 12 måneder
frem til fraflyttede tilkendes førtidspension af den tilflyttende kommune, som vil medføre
udbetaling af førtidspension i længere periode og økonomiske konsekvenser for Kommunen.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd
-

at tage orientering om eksempler ved beregning af merudgifter i henhold til Inatsisartutlov
om førtidspension af Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 til efterretning.

Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Inatsisartutlov nr. 28, af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.
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Punkt 12 Orientering om løbende forskellige personlig udviklingskursus for personer under
Match gruppe 3. Maniitsoq
Journalnr.

Baggrund
Koalitionsaftalen mellem Siumut / Inuit ataqatigiit / Parti Naleraq i Qeqqata Kommunia fra den 18.
april 2017 indeholder “For at skabe borgere med selvtillid samt selvforsørgende borgere, skal
offentlig hjælpen så vidt muligt holdes på et lavt niveau. For således også at sikre så muligt færrest
arbejdssøgende, skal der løbende igangsættes forskellige tiltag”. Derfor har Området for Familie
Maniitsoq i samarbejde med Majoriaq vurderet, hvordan man bedst kan udnytte arbejdserfaringer,
for at kunne skabe større og bedre koordinerede initiativer i fremtiden for langtidsarbejdsledige,
endvidere er der igangsat en ordning, som 2 områder i samarbejde med hinanden skal varetage.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 10 stk. 2 og § 11
§ 10. Stk. 2. Rådgivningen skal vedrøre hele modtageren af offentlig hjælps situation og ikke blot
fraværet af forsørgelsesgrundlag. Rådgivningen kan være hjælp til kontakt til anden instans,
eksempelvis arbejdsformidling, misbrugscenter, sundhedsvæsen eller boligselskab. Rådgivningen
kan foregå enkeltvis eller i grupper.
§ 11. Modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter har ret til at få udarbejdet en
individuel handlingsplan i samråd med kommunalbestyrelsen jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i den ydede rådgivning og skal efter behov
indeholde vejledning om:
1) Behandling af misbrugsproblemer.
2) Personlig udvikling.
3) Opkvalificering.
4) Uddannelse.
5) Aktivering.
6) Fastholdelse af arbejde.
7) Revalidering
8) Omskoling.
Faktiske forhold
Som bekendt har arbejdsledige registreret under match gruppe 2 og 3 i Maniitsoq i Qeqqata
Kommunia, ellers gennemgået flere behandlinger, men de er i risikogruppe for at falde i misbrug
igen, som er mærkbart under statiske for arbejdsledige og kan være langstidsarbejdsledigt.
Vi som sagsbehandlere er bekendt med, at personer som står under Match gruppe 2 og 3 er i
følgende situation, at de ikke er klar til at modtage misbrugsbehandling, hvor de ikke engang er vant
til at sætte ord for deres følelser og er svære at nå ind til. På baggrund af erfaringerne, hvor direkte
henvisninger til misbrugsbehandling af euforiserende stoffer for disse personer stort set ikke fører
til noget, idet de stopper deres behandling på grund af, at de ikke kan opfylde krav der stilles under
behandlingen. Og som følge anser de sig selv mere som en person der ikke kan noget, hvor de
oplever endnu et "nederlag" oven på deres svære situation.
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Hvad sagsbehandlerne hører og kommer på tværs med under deres samtaler med klienterne som
forårsager senfølger er som følgende:
-Seksuelt misbrug i flere år under barndommen fra slægtninge
-Opvækst i et hjem med voldsom misbrug af alkohol og hash.
-Omfattende omsorgssvigt både fysisk og psykisk.
-Psykisk vold fra omgivelserne, blive verbalt nedgjort som en dum person, som uvidende og
ubrugelig, bl.a. man ønskes død af nogen m.m..
-Opvækst i hjem med vold eller vold mod en selv.
Langtidsarbejdsledige, som har mere eller mindre alkohol- og hashmisbrug, hvor de blandt andet
har psykiske senfølger, som ikke kan være blandt mange mennesker på grund af senfølger som
angst eller ængstelse.
Med hensyn til klienternes personlig status, blev det planlagt at køre det i grupper, hvor deltagerne
højst skal være på 15-20 personer. Ved planlægning skal arbejdsledige gennemgå kursus i henhold
til deres oplevelser gennem livet og får værktøjer, med henblik på at de får mere selvtillid og får
indblik i deres egne status. En af målene er, at lade dem have jobtræning i mellemtiden for at skabe
motivation til at arbejde, og efterfølgende revalideringsarbejde i 2 år.
En af fokusområde er, at nogle forældre der er blevet tilbudt, har børn der er anbragt udenfor
hjemmet, dermed skal der etableres samarbejde mellem alle relevante parter, så man dermed samle
ressourcerne, der kan benyttes ved sager om hjemtagelse.
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Plan for perioden 20.04-2020 - 23.10-2020
Kursusinstruktøren
Lisa A. Schmitdt

Jobtræning
Fikka Josefsen

Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Jobtræning
Psykoterapeut
Elisabeth P. Wille
Jobtræning
Psykoterapeut
Elisabeth P. Wille
Jobtræning
Katsorsaavik Nuuk
Jobtræning
Majoriaq

Indhold
Tanke feltterapi / Giv Slip På
Ubehagelige Følelser/Og være
opmærksom på kroppens besked
 At være selvhjulpen
 At lytte til sig selv
 At acceptere sig selv
 At blive i stand til at forstå
kroppens reaktioner
 At kunne kæde følelsernes
oprindelse
Revalidering
Social arv både viden og mening om
personlig forhold
(Social arv)
Det fire omsorgssvigts metoder
God emne
At blive påvirket af omgivelserne
Selvværd
Fortsætte revalidering
Personlig udvikling

Start
20.04.2020

Slut
24.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

28.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
01.05.2020
04.05.2020
18.05.2020

28.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
01.05.2020
15.05.2020
22.05.2020

Fortsætte revalidering
Familiebehandling
Familie behandling
Fortsætte revalidering
Misbrugsbehandling
Fortsætte revalidering
Forberedelsesredskaber til jobstart

25.05.2020
15.06.2020

12.06.2020
19.06.2020

22.06.2020
13.07.2020
14.09.2020
05.10.2020

10.07.2020
11.09.2020
02.10.2020
23.10.2020
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Kursusinstruktøren
Lisa A. Schmitdt

Jobtræning
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Fikka Josefsen
Jobtræning
Psykoterapeut Elisabeth
P. Wille
Jobtræning
Psykoterapeut Elisabeth
P. Wille
Jobtræning
Katsorsaavik Nuuk
Majoriaq

Konto
49-04-22-42-00

Indhold
Tanke feltterapi / Giv Slip På Ubehagelige
Følelser/Og være opmærksom på kroppens besked
 At være selvhjulpen
 At lytte til sig selv
 At acceptere sig selv
 At blive i stand til at forstå kroppens
reaktioner
 At kunne kæde følelsernes oprindelse
Revalidering
Social arv både viden og mening om personlig
forhold (Social arv)
Det fire omsorgssvigts metoder
God emne
At blive påvirket af omgivelserne
Selvværd
Fortsætte revalidering
Personlig udvikling

Udgifter
To
kursusinstruktører i
3 dage med to tider
for en klient,
Dagspris kr.
8.000,00 Pr.
Terapeut

I alt udgifter
48.000,00

Kr. 5.000,00 pr.
pers.

75.000,00

45.000,00 om ugen
Uge

90.000,00

Fortsætte revalidering
Ilaqutariittut katsorsaaneq/Familie behandling
Fortsætte revalidering
Misbrugsbehandling
Forberedelsesredskaber til jobstart
I alt

Kontonavn
Takstbetaling for
alkoholbehandling

Budget Rest
1.433 1.433

213.000

Forbrug i %
0

(Denne konto benyttes midlertidigt, som flyttes til en ny på senere tidspunkt)
Administrationens / afdelingslederens vurdering
Hos vores klienter er det tydeligt, at de ikke har selvværd, føler at de ikke kan noget, har ingen
formål og mål i livet og har ikke længere værdier i deres daglig liv, dermed har man bemærket, at
der er behov for kurser, som ikke er en direkte behandling, som skal være en af det første del, der
baner vej for at blive selvforsørgende, får selvværd, og ikke mindst at får indblik i egne status i
livet, derfor indstilles det til godkendelse.
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Indstilling
Området for Familie i Maniitsoq indstiller til godkendelse af formanden for Udvalget for Familie og
Sociale forhold



Forskellige personligudviklings kurser for borgere under matchgruppe 2 og 3 for perioden
20.04.2020 – 23.10.2020.
At det samlede udgifter på kr. 213.000,- afholdes via konto 49-04-22-42-00

Formandens behandling af sagen
Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte indstillingen den 02.03.2020
Udvalget for Velfærds behandling af sagen
Indstilling
At formandens beslutning af 02.03.2020 tages til efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Deltagerliste
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Punkt 13 Eventuelt
Anna Karen Hoffmann stiller et spørgsål der vedr. Provedure omUdvalgsmedlemmernes
vidensdelen efter udvalgsmedlemmer har deltaget vedr. Div. Møder, kurser.
Det anbefales at udvalgsmedlemerne efter endt deltagelse i et kursus eller andet arrangement sender
et referat til resten af udvalgsmedlemmerne. Ligeledes anbefales det at udvalgsmedlemmer sender en
høringsmail til resten af udvalget inden de deltager i et kursus eller andet arrangement.
Erik Jensen opfordrer til at forkorte formandsberetningerne så meget som muligt.
Grundet covid19 er der stoppes ældrerejsen. Bevillingen til ældrerejse kan benyttes internt i
Grønland eller man kan udsætte rejse.
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