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børn
Punkt 08 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling af takstbetaling for borgere med
handicap under 66 år, som bor på plejehjemmet Qupanuk. Sisimiut
Punkt 09 Eventuelt.

1

Udvalg for Velfærds ordinære møde 05/2020, den 12. maj 2020 – Referat

Mødet starter kl. 10:09

Deltagere:
Atassut
Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq
Siumut
Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut. Han forlod mødet kl. 10:55 og kom ind igen kl. 11:00,
under punkt 06 i den åbne dagsorden
Erik Jensen, Sisimiut. Kom kl. 11:24 under punkt 03 i den lukkede dagsorden.
Inuit Ataqatigiit
Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut
Carl Christian Olsen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt.
Hans Frederik Olsen oplyste at han ikke kan deltage under behandlingen af punkt 06, og
næstformanden skal stå for behandlingen af sagen.
Erik Jensen har overfor for manden meddelt om hans planlagte sene fremmøde til mødet.
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Økonomisager
Punkt 02 Uddybning af Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31.3.2020 (1. Kvartal
2020) for området Velfærd
Journalnr.

06.01.02

Faktiske forhold
Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.3.2020.
Der har generelt været problemer med konteringen af udgifter i de 2 første måneder af kvartalet,
som er forårsaget af den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at
bruge under det fællesoffentlige regnskabssystem. Derfor henstår der en del omposteringer for 1.
kvartal som vi arbejder med at få løst i de kommende måneder. Budgetterne, som vedtaget af
Kommunalbestyrelsen i oktober 2019 er indlagt og brugt i disse rapporter. Imidlertid har det vist
sig, at der er et behov for at tilpasse disse budgetter til de nye dimensioner – dette er blevet aktuelt,
da forvaltningsområderne igennem 1. kvartal 2020 har opdateret de anvendte formålskoder for at
kunne levere en mere detaljeret rapportering til deres respektive udvalg. Vi arbejder på at være på
plads med budgetterne i løbet af april 2020. Så snart det godkendte budget er færdig og indlæst, vil
det blive opdateret med de omplaceringer og tillægsbevillinger som Økonomiudvalget og eller
Kommunalbestyrelsen har bevilget siden november 2019.
Balancerapporten for 1. kvartal 2020 fra Økonomisk sekretariat for området for Velfærd kan ses
som bilag.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Område for Velfærd har et forbrug i 1. kvartal på 84% af budgettet. Enkelte afdelinger har et
overforbrug, plejehjemmet i Sisimiut på 21% hvilket skyldes at øgede lønudgifter som er 1,3 mio.
kr. over budgettet. Plejehjemmets samlede overskridelse af budgettet er på 1,2 mio. kr.
Borgerservice Velfærd har et overforbrug i 1. kvartal på 3,4 mio. kr. som bl.a. skyldes at
refusionerne på området ikke er indgået fuldt ud endnu. Handikap afdelingen har i Sisimiut et
overforbrug i kvartalet på 48% som også kan skyldes manglende indgåelse af refusioner. SIS
Handikap afdeling, Man Ældre og Førtidspension og Man Handikap afdeling har nogle store
udsving i forbruget de enkelte måneder hvilket skyldes at der har været bogført nogle refusioner for
2019 der fejlagtigt er medgået i 2020 regnskabet.
Der er ingen økonomisk eller administrativ konsekvenser. Forvaltningen vurdere dog at der
stadigvæk skal holdes stram økonomi styring i forvaltningen og i institutioner.
Administrationens vurdering
Overgang til ny økonomisystem ERP har været vanskelig for medarbejder i området at lærer,
oplæring fra Fujitsu er stadigvæk i gang og ikke færdiggjort. Sagsbehandler mangler at få adgang til
at trække balancer og derfor kan sager til udvalget stadigvæk mangle økonomisk beregninger.
Økonomisk sekretariat vil dog i 2020 indfører ny økonomisk rapportering til udvalgene og
kommunalbestyrelsen. Område for Velfærd har bedt Økonomisk sekretariat om at vurdere den
økonomiske situation på området, deres vurdering er: Områdets totale forbrug er lavt, men der er
også mange regninger der ikke er betalt, hvoraf nogle tilhører 1 kvartal 2020. Derfor kan billedet
ændre sig lidt efter regningerne betales.
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Indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd at:
1. At orientering om økonomisk forhold i området godkendes.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Velfærd - 1 kvt 2020 lavet 05052020
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Punkt 03

Tillægsbevillig til ansættelse af Socialrådgiver i Kangerlussuaq

Journalnr.

03.00.07

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Anna Karen Hoffmann har ved mail den 19. august 2019 fremsendt
forslag om ansættelse af socialrådgiver i Kangerlussuaq, og forslaget blev drøftet under
Kommunalbestyrelsens ordinær møde den 30. september 2019 og sendt til høring til
Velfærdsudvalget og genbehandlet af kommunalbestyrelsen den 30. april 2020
Regelgrundlag
Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
Faktiske forhold
Anna Karen Hoffmann beskriver i sit forslag, at det er passende og nødvendigt at der skal være en
normering som socialrådgiver eller lignende stilling under kommunen i Kangerlussuaq. Der er jo
mange virksomheder i Kangerlussuaq, hvor der er i det seneste år tilflyttet enkelte personer og
familier i bygden.
Og at det er mærkbart i forskellige instanser såsom skolen, ungdomsklubben og lignende, at flere og
flere familier har brug for hjælp og at behovet hjælp stiger.
I løbet af året har to unge begået selvmord, og 3 selvmordsforsøg, hvorved Anna Karen Hoffmann
mener er meget bekymrende.
Derfor mener Anna Karen Hoffmann at der må ansættes en forebyggelseskonsulent ud over en
socialrådgiver, og at det skal være en fuldtid, da det der er medårsag til at Kangerlussuaq er
anderledes og da der ikke er så mange fritidsaktiviteter, borgerne arbejder meget og mange har ikke
kræfter til at arbejde frivilligt. Der er ikke mange foreninger som andre bygder, der kan afholde
forskellige aktiviteter. Derfor mener Anne Karen Hoffmann at der er stort behov for en
forebyggelseskonsulent.
Anna Karen Hoffmann skrev også at man ikke kan vente længere, og så frem man venter længere,
kan det blive værre, hvilket hun er bekymret for.
Derfor vurderede administrationen i Staben at man ved stillinger som socialrådgiver skal se på
mulighederne ved naturlig tilgang, det vil sige, når nuværende sagsbehandler opsiger sin stilling i
fremtiden, at man søger socialrådgiver til stillingen, og at man fortsætter samarbejdet med Området
for familie for at forbedre forholdet i bygden.
Fra Området for Familie kan det oplyses, at flere familier med forskellige socialproblemer og
udfordringer flytter til Kangerlussuaq og heriblandt familie med gæld til boligselskabet INI a/s, som
har mistet deres boliger. Ved at søge og få et job i Kangerlussuaq medføre jo, at man få tildelt en
personalebolig, som kun egnede til en eller to personer. I Disse tilfælde møder Området for Familie
familier med flere børn, som er indkvarteret på et lille værelse, som ikke er egnet til familier.
Ligeledes kan det oplyses, at der er indkommet 6 underretninger i 2017, 8 underretninger i 2018 og
19 underretninger i 2019 i Kangerlussuaq.
Området for Familie laver oplysningskampagne både i institutionerne samt ved borgermøde i
Kangerlussuaq, når personalet tager på tjenesterejse, hvorfor ansatte i Kangerlussuaq er mere
bevidst om deres skærpet underretningspligt, og det vises i tallene, at der er stigning.
Ud over børnesager, behandler sagsbehandleren alle sager indenfor Området for familie, såsom
pensionssager, handicapsager, offentlighjælpssager, Børn-og familiesager, tværfaglig
samarbejdsgruppen, forebyggelsesudvalget, forebyggelsesindsatser, netværksmøder, samtaler med
borger, henvisninger, mv, derfor er der mange administrative opgaver, som hun udføre i samarbejde
med sagsbehandlere i Sisimiut.
5

Udvalg for Velfærds ordinære møde 05/2020, den 12. maj 2020 – Referat

Ifølge lov om støtte til børn og unge, har fraflytningskommunerne pligt til at underrette
tilflytningskommunen, men det er sjældent at Området for Familie modtager
kommunalunderretninger, hvorfor man først opdager problemer efterfølgende via skolen,
daginstitutionen og ungdomsklubben.
Endvidere kan det oplyses at der ikke er socialvagtsordning i Kangerlussuaq, idet sagsbehandleren
ikke kan står for alene med hele området også uden for sit arbejde.
Fra Området for Familie er vi bekendt med at sagsbehandleren i Kangerlussuaq har udfordringer og
problemer alene, for det kræver masser administrative opgaver samt undersøgelser og hvis disse
familie skal have hjælp i henhold til lov om støtte til børn og unge, kræver det at der er en
fagligkompetent ansættelse.
Området for familie holder telefonmøde med alle 3 bygder hver mandag og drøfte om socialsager,
hvorledes fagligsparring samt råd og vejledning ydes til sagsbehandleren. Ved behov tager
socialrådgivere til Kangerlussuaq både fra Området for familie og Familiecenter og yde hjælp og
støtte.
Tværfaglig samarbejdsgruppen, som også fungere som forebyggelsesudvalg i Kangerlussuaq har
ytret sig under deres møder, at der er stort behov for forebyggelsesindsats samt koordinering, og at
flere socialproblemer stiger, derfor har bygden brug for en uddannet der kan tage sig af disse
udfordringer.
Under souschefens tjenesterejse til Kangerlussuaq, fik souschefen henvendelse fra en borger, som
ytre sig at borgerne er ikke så meget for at rette henvendelse, for at få en samtale, da de føler at de
ikke få råd og vejledning i forhold til deres problemer, og anbefaler, at der bør være en uddannet
socialrådgiver i Kangerlussuaq.
Tilføjelse efter undersøgelse fra administrationen
Faktiske sags antal i byer og bygder for 2019:
Bygder i Sisimiut
Sarfannguit
2019
Bygder i Maniitsoq Kangaamiut
2019
Fra 1. feb. 2019 Rapport om sagsantal:
SISIMIUT
Antal sager
Sager i alt
Antal sager i
gennemsnit pr
sagsbehandler

724
72,4

Itilleq
11

Kangerlussuaq
10

Napasoq
3

MANIITSOQ

14
Atammik

2

9

Antal sager
431
33,2

Fordelingen af sager kan være anderledes, dog vurderes det, at det ikke er færre.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Men såfremt man ansætter en ny socialrådgiver, vil den have en årlig udgift på kr. 342.770. (inkl.
Myndighedstillæg iht. Trin 1). Der skal også påregnes et bohaveflytnings omkostninger på 50.000kr
Bæredygtige konsekvenser
Det vil være bæredygtigt at ansætte en uddannet socialrådgiver i en større bygd, idet udfordringer
indenfor socialområdet bliver større og behovet for hjælp stiger. Borgerne i Kangerlussuaq og
kommunens bygder skal kunne føle at de kan få den rette hjælp de har brug for. Den uddannet
socialrådgiver vil også få ansvaret til at servicere de andre bygder ved socialsager.
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Administrationens vurdering
Området for familie vurderede at forslaget er støtteværdigt og vil anbefale over for
Velfærdsudvalget at støtter forslaget, tallene viser ved flere underretninger som betyder at
opgaverne på området stiger og at borgerne i bygderne har brug for kvalificeret hjælp.
Ligeledes vurdere Området for Familie at der er brug for en uddannet socialrådgiver i
Kangerlussuaq for jo mere tilflyttere med socialproblemer, der er, bliver udfordringerne større, som
kommunen burde kunne håndtere. Ved at ansætte yderligere socialrådgiver der vil have ansvaret for
alle bygder, vil det betyde at borgernes behov for hjælp vil kunne imødekommes, og børnenes
forhold i hjemmet kan afklares hurtigere, samt etablere hjælpeforanstaltninger.
Samarbejdspartnerne i Kangerlussuaq såsom Politiet, Sundhedsvæsenet, skolen, daginstitutionen
samt ungdomsklubben, ønsker at koordinering af forebyggelsesindsatserne styrkes samt
tværfaglighed i bygden optimeres, og med 1 sagsbehandler er det svært at opnå så mange opgaver,
derfor kan Området for Velfærd kun anbefale at Velfærdsudvalget støtter forslaget.
Velfærdsudvalget behandling af sagen
Sagen blev behandlet den 12. februar, hvor der blev besluttet at der opnormeres i Kangerlussuaq
med uddannet socialrådgiver og sagen blev sendt til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen behandling af sagen
Der blev ved kommunalbestyrelsesmøde den 30. april 2020 godkendt af kommunalbestyrelsen at
opnormere med 1 uddannet socialrådgiver i Kangerlussuaq der skal servicere bygderne.
Indstilling
Område for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd indstiller til godkendelse at:
- at godkende et tillægsbevilling på i alt 392.770kr til opnormering på socialrådgiverstilling i
Kangerlussuaq.
- at godkende den nye socialrådgiver skal servicere kommunens resterende bygder.
- at tillægsbevillingssagen sendes til godkendelse hos økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen.
Afgørelse
Godkendt bevillingen som gælder for det resterende halve år i 2020 samt den fulde bevilling i
overslagsårene 2021. 2022 og 2023. Sagen sendes videre til godkendelse hos Økonomiudvalget
samt i Kommunalbestyrelsen.
Bilag
Ingen bilag
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Punkt 04 Godkendelse af Byggeprogram til opførelse af Dementplejehjem 20 pladser,
Sisimiut, valg af placering og indstilling til budgetseminar.
Journalnr.

44.19

Byggeprogram
Projekt nr 243
AP 080.056
Baggrund
I henhold til Koalitionsaftale har Udvalget for Familie og Sociale Forhold fremsendt 5
budgetønsker til Budgetseminar august 2019, hvorefter der blev afsat 2,2 mill.kr. i kommunens
budget for 2020 og samt tilsvarende tilskudsbeløb på 2,2 mill.kr fra Selvstyret er bevilget til
projektering af demensafsnit 20 pladser i Sisimiut. Et tilsvarende beløb er indplaceret i finanslov
2020 for udvidelse plejehjem Maniitsoq med tilsvarende 20 pladser som AP 070.44.055, men dette
skulle igangsættes efter udbygning i Sisimiut og berøres derfor ikke nærmere i denne
sagsfremstilling.
Plejehjemmet Qupanuk blev udvidet i 2014 med 7 pladser i ny vestfløj, hvor der etableres en ny
afgrænsning mellem demensafdelingen og resten af plejehjemmet. Ved indplacering af
budgetønsker til Budgetseminar august 2019 har der været anført at byggeriet kunne være et
demensafsnit for 20 pladser tilbygget det eksisterende plejehjem med en glasgang.
Da det ikke er muligt at udbygge en så stor tilbygning til det nuværende plejehjem, har
byggeudvalget foreslået, at der opføres et nyt demensplejehjem for 20 pladser i en selvstændig
bygning, se bilag 1.
Regelgrundlag
Qeqqata Kommunias budget i årene 2020 med overslagsår.
Faktiske forhold
Nuværende plejehjem Qupanuk er blevet udvidet med demensafsnit i 2014. Da projektet startede i
2012, var der 33 beboere heraf 13 demente og 28 på venteliste. I dag er der plads til 42 beboere
heraf 18 demente, og der er 26 på venteliste til Qupanuk. Dog er der nogle beboere som har
symptomer på demens, men stadig mangler diagnosticering da disse beboere ikke er blevet
undersøgt endnu. Lederen på plejehjemmet antager at det drejer sig om 6 beboere med mulig
demens.
Hvad angår borgere der bor i eget hjem, har Området for Velfærd følgende oplysninger; 4 borger
har fået testet demens, 3 testede men er ikke på grænsen, 4 formodede demens uden test, 3 borgere
med lignende symptomer uden test. Det vil sige at 14 borgere som bor i eget hjem har behov for
demensplads.
I forbindelse med opførsel af nyt dementafsnit med 20 værelser ved plejehjem Qupanuk, Sisimiut
har Området for Velfærd fremsendt en ansøgning til Selvstyrets Styrelse for forebyggelse og
Sociale forhold den 2. oktober 2019, som meddelte tilsagn om 50 % tilskud til projektering dvs. et
tilskudsbeløb på kr. 2,2 mio den 11. december 2019 AP-projekt 080.44.056.
Ved behovsbeskrivelse i oktober 2019 blev der skønnet et arealbehov på 1237m2 og en opførelse på
44 mio.kr. denne opgørelse har dog ikke medtaget arealer til fyrrum, ventilationsanlæg,
8
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personalefaciliteter, vaskeri og storkøkken, idet man forventede at der kunne udbygges ved en
udvidelse af det nuværende plejehjem. Da det ikke er muligt at udvide nuværende plejehjem med en
stor tilbygning for 20 beboere, idet området er helt udnyttet og med stejle fjeldsider, kan
tilbygningen kun ske ved sanering og meget høje fundamenter. Derved forventes et arealbehov på
1707m2 for 20 værelsers demensplejehjem, og anlægsomkostningerne skønnes at blive 55-63
mio.kr. hvoraf projektering vil udgøre 6. mio.kr. Dertil kommer byggemodningsudgifter på ca. 1,514 mio.kr. afhængig af placering, se bilag 2.
50 % af anlægs-og projekteringsudgifterne forventes derfor at blive 27-32 mio.kr. som kommunen
kan ansøge indplaceret i Selvstyrets finanslov.
Til dette byggeprogram er der nedsat et byggeudvalg bestående af;
Kirsten Bødker, afg.Velfærdschef
Estella Buhrkall, nuv. Fg. Velfærdschef
Peter Mattaaq, Leder af plejehjem Qupanuk
Hans Holt Poulsen, konsulent byplanlægning
Agathe Olsen, civ, ing. Området for Teknik og Miljø
Christina Natalie Kompf, Miljømedarbejder Området for Teknik og Miljø
Niels Mønsted, Leder af anlægsafdelingen, Området for Teknik og Miljø
For 20 pladser til dementbeboere er der behov for ca 3000kvm byggefelt inklusive have og p-plads
med mulighed for udvidelse med endnu 20 pladser fremadrettet. Derved bliver der behov for et
byggefelt på ca. 5000kvm, hvilket er til rådighed ved alle de anførte placeringer.
Byggeudvalget har kigget nærmere på mulige ledige placeringer i byen for at finde en plads som
kan opfylde kravene for at kunne opbygge en dementpleje.
I vedhæftede bilag 2 Notat vedrørende placering af demensplejehjem kan beskrivelserne læses
nærmere. Der er foreslået i alt 5 placeringsmuligheder, som Udvalget for Velfærd skal kigge
nærmere på og vurdere hvilken placering der vil være bedst egnet til kommende beboere.
Området for Teknik og Miljø har set efter forskellige placeringsmuligheder og er nået frem til 5
forslag;
1) Ovenfor Paaraarsuk, i nærheden af det eksisterende plejehjem
2) Ved naturhavnen på Akia
3) Byggeområde 4 i kommuneplantillæg nr 15
4) Højsletten på Akia
5) I dalen ved hovedadgangsvejen
Ud over disse 5 placeringsmuligheder nævnes Paamaap Kuua, som også er en mulighed, men som
ikke er blev medtaget i sammenligningen, selvom placeringen er central, og fra et byplanmæssigt
synspunkt og et økonomisk synspunkt er området allerede byggemodnet og udjævnet. Området i
Paamaap Kuua mangler dog forskellige kvaliteter såsom god udsigt, adgang til naturen, samt
fredelighed.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes at opførelsesprisen vil være på ca. 55-63 mio.kr. for 20 værelsers demensplejehjem på
32-37.000 kr/m2 inklusive stikledninger og arealbehov på 1707 m2 i henhold til afsnit 4.3 i bilag 1,
hvoraf projektering vil udgøre ca. 6 mio.kr.
Derved forventes kommunens 50% af anlægs-og projekteringsudgifterne at blive 27-32 mio.kr.
forudsat Selvstyret giver tilsagn for deres 50%.
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Til inventar som senge, køkkenudstyr, gardiner, møbler og lignende vil der år 2023 skulle
indplaceres ca. 1,5 mio kr. i kommunens anlægsbudget
Det skønnes at der for et demensplejehjem med 20 værelser vil være følgende personalebehov:
Leder af demensplejehjem
Plejepersonale med afdelingsleder og nattevagt
Køkken, rengøring og pedel

1 person
22 personer
12 personer

Den samlede driftsudgift for demensplejehjem skønnes til 12 mio.kr/år incl drift af bygning, der
skal indplaceres fra efterår 2023 og årene fremover i kommunens driftsbudget samt beløb til kursus
for oplæring af nye medarbejdere. Derudover skal der ved kommunens budgetlægning sommer
2022 for budgetår 2023 indplaceres inventarindkøb i budget.
Placeringsmuligheder og priser:
Placering

1 ovenfor Paaraarsuk

Nedsprængning
og fundament til
fast fjeld

Etape 1:

2 ved
Naturhavnen
på Akia
250.000 kr

3
Byggeområde
4 KPT 15
500.000 kr.

4 Højsletten på
Akia

X
X
100.000 kr
4.000.000kr

500.000 kr.
500.000kr.

3.000.000 kr
1-2.000.000 kr

3.500.000 kr
2.-4.000.000 kr

1.246.110 kr

1.500.000 kr

1.5000.000 kr

4.350.000kr

2.746.110 kr

6.5000.00011.500.000

8.500.00014.500.000 kr.

1.-5.000.000 kr

500.000 kr

5 i dalen ved
hovedadgangsveje
n
1.5000.0005.5000.000 kr

Etape 2:
4-6.000.000 kr
Vejanlæg
Forsyning
Andet
Andet
byggemodning
Total

500.000 kr.
500.000 kr.

Etape1:
1.500.000
Etape 2: 4-6.000.000

Administrationens vurdering
Området for Velfærd vurder at nuværende plejehjem kun skal anvendes til ældre borgere som har
brug for pleje.
Demente har særlige behov herunder brug for ro og fredelige omgivelser, uden større støj, trafik, og
aktiviteter. Det er vigtigt for en dement at kunne få frisk luft dagligt, helst i naturområde hvor de
kan dufte og mærke naturen, for det giver ro i indre sjæl, hvilket vil påvirke deres daglig rutine og
få en god nattesøvn.
Demente udsættes for mange ubehageligheder hos andre beboere, da de kritiseres for deres
handlinger eller adfærd hvilket demente ikke kan forstå og kan blive meget kede af det. Øvrige
beboere som ikke er demente, har heller ikke forståelse for hvorfor en dement opfører sig som de
gør.
Nogle af de demente er mere aggressive end andre, og nogle af dem kan stikke af og forsøge at tage
hjem til deres tidligere bopæl. Idet yderdøren på Qupanuk ikke er sikret og tilpasset til demente, kan
der være beboere der går derfra selvom personalet er ekstra opmærksomt på beboerne.
En dement kan blive vred hvis vedkommende ikke føler sig forstået, eller ikke får imødekommet sit
behov. Sådanne situationer gør dem utrygge og derfor er det meget vigtigt, at der findes fagligt
kompetente personale der har specialiseret sig indenfor demens, for der findes flere former for
demens. For at kunne opfylde kravene, vil der være stærkt behov for oplæring og evt.
videreuddannelse hvis beboernes behov for hjælp skal imødeses.
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Ifølge Området for Velfærds dataoplysninger stiger antallet af demente og fremadrettet skøn er, at
der er behov for et hjem der udelukkende er til demente borgere. Gennem flere år har man på
nuværende plejehjem erfaret, at selvom der er skærmet afdeling, er huset indretning og kvalitet ikke
tidssvarende og hensigtsmæssig., Der er stadig for meget forstyrrende trafik, da demensafdelingen
ligger på tværs af afdelingens kontor, medicinrummet, rygerum og wellnessbad.
Demensplejehjemmet skal være så hjemlig så mulig og ikke virke institutionsagtig, hvilket er
tilfældet i dag, da det ikke er tilpasset til dementes behov.
Når dementplejehjem etableres og tages i brug, vil personalet på demensafdeling flytte med,
hvorledes nye personale til plejehjemmet vil søges.
Endvidere vil der være plads til flere aflastningsmuligheder på plejehjemmet, hvilket mangles på
nuværende tidspunkt og Området for Velfærd bruger massive omkostningsbetalinger for
døgntaktsbetalinger på sygehuset når patienten er færdigbehandlet, og når patienten ikke kan tage
hjem til sit eget hjem. Plejehjemmet har kun 1 aflastningsrum, og i forhold til beboerantal er der
behov for flere aflastningsrum, som også kan anvendes som forberedelsesproces for kommende
tilflyttere.
På baggrund af dementes behov for tryghed og sansestimulans vurdere Området for Velfærd og vil
anbefale at placering nr. 2 udpeges som nr. 1 da den ligger tættest på naturen og har god udsigt mod
fjorden, samt ligger i læ. Der vil ikke være trafikgene og naboområdet er mere fredelig da boligerne
er personaleboliger og ikke socialboliger.
Placering nr. 1 kan anbefales som nr. 2 til udpegning, grundet eventuelle nabogene, da der kan være
børn og unge der render rundt om natten især i sommerperioden. På området vil der ikke være
mulighed for at kunne stimulere sansefølelser og demente vil kunne kun være ude på altanen hvis
de skal have frisk luft.
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Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd;
1. at godkende Byggeprogrammet udarbejdet den 6.4.2020
2. at udpege en bedst egnet placering 1-5 ud af de foreslåede placeringsmuligheder
3. at indstille anlægs- og driftsbudgettet over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
til indplacering ved Budgetseminar for budget 2021 og overslagsår.
Afgørelse
Godkendt og placering nr. 2 blev udpeget.
Bilag
1. Foreløbig Byggeprojekt udgave af den 6.4.2020 af Området for Teknik og Miljø, Sisimiut
2. Notat vedrørende placering af demensplejehjem udarbejdet af Området for Teknik og Miljø,
Sisimiut
3. oversigt over anlægsomkostninger for de 5 placeringer på exel
4. område 26, byggemodning evt. placering af demensafdeling
5. 1826 B-overslag
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Generelle sager
Punkt 05 Høringssvar vedrørende ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
Journalnr.

43.03

Baggrund
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsendte 17. april 2020 ” Høring
vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om
førtidspension” til Qeqqata Kommunia.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension og Inatsisartutlov nr. 6 af 27.
november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
Faktiske forhold
Høringssvaret er udarbejdet af repræsentanter fra Området for Velfærd og stabsfunktionen. Da
høringssvaret vedrører en lovændring, sendes det til politisk behandling ved Udvalg for Velfærd.
Høringsfristen er den 15. maj 2020.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at ændringerne præciserer lovgivningen og derved sikrer fælles forståelse. Dette
vil medvirke til bedre servicering af borgerne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der forventes ikke nogle administrative eller økonomiske konsekvenser af høringssvaret.
Administrationens vurdering
Qeqqata Kommunia har udarbejdet følgende høringssvar:
Qeqqata Kommunia bifalder ændringerne i Inatsisartutlov om førtidspension, som bidrager med
præcisering og tydeliggørelse omkring afklaringsforløb og revalidering.
Qeqqata Kommunia ønsker afklaring omkring klagefristen i § 39, stk. 2. Klagefristen er her angivet
til at være 4 uger, mens det i andre sager almindeligvis er 6 uger. Er klagefristen til
Førtidspensionsklagenævnet anderledes end for andre sager, eller skal det i § 39, stk. 2 være 6 uger?
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:
- at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger
- at høringssvaret sendes til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Høringsbrev vedr. ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
2. Forslag til ændring af lov om førtidspension
3. Bemærkninger til ændring af lov om førtidspension
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Orienteringssager
Punkt 06 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i
Sisimiut, Isikkivik
Journalnr

42.01

Baggrund
Området for Velfærd i Maniitsoq og Sisimiut har gentagende gange mødtes med lederen fra
Udviklingscenter for børn i Sisimiut med henblik på opstart af et samarbejde omkring sårbare børn.
Udviklingscenter for børn i Sisimiut, Isikkivik, kender til denne målgruppe af sårbare børn og unge,
hvorfor man påbegyndte et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i
Sisimiut. Møderne resulterede i, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
Faktiske forhold
Formålet med samarbejdsaftalen er at sætte rammerne for et godt samarbejde mellem Qeqqata
Kommunia og Udviklingscenter for børn i Sisimiut med henblik på at have barnet i centrum.
De aktuelle samarbejdsopgaver:
1. Modtagelse af børn i akutte situationer eller i aflastning
2. Aflastning for plejeforældre (weekend, ferie og andet)
3. Deltagelse af udsatte børn i kortere koloniophold (sommer camps/vinter camps):
4. Pædagogisk sparring med plejefamilier, og deltagelse af plejefamilier i Pædagogiske
temadage ol.
5. Relevante kurser inden for området. (f.eks. som kommende tilbud):
6. Vidensdeling i forbindelse med et ledelsesforløb
Sagen har tidligere være ved Udvalget for Familie og Sociale Forhold d. 21. august 2019. Udvalget
for Familie og Sociale forhold besluttede følgende: ”Punktet udsat til næste møde, så alle
oplysninger om loven kan fremlægges og at der skal laves en høring hos Selvstyret, ligesom
samarbejdsaftalen skal være oversat til grønlandsk.”
Bæredygtige konsekvenser
Det vil forbedre behandlingen af akutte sager, samt give ekstra støtte til plejefamilier at samarbejde
med Udviklingscenteret for børn i Sisimiut, hvilket vil skabe en bæredygtig udvikling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Samarbejdsaftalen vil resultere i, at Qeqqata Kommunia skal betale for ydelser, såsom akutte
anbringelser, aflastning, koloniophold, sparring og vidensdeling i forbindelse med et ledelsesforløb,
hvilket i nogle forhold vil give en merudgift.
Administrations vurdering
Området for Velfærd vurderer, at det er gavnligt for Qeqqata Kommunia at indgå denne aftale med
Udviklingscenter for børn i Sisimiut, da flere akutte sager vil kunne løses på denne måde.
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Derudover vil kommunens plejefamilier få adgang til sparring og deltagelse i temadage, hvilke er
yderst ønskeligt.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd
- at godkende samarbejdsaftalen
Afgørelse
Godkendt.
Bilag
1. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i Sisimiut
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Punkt 07 Orientering om Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om støtte til
børn
Journalnr.

42.00

Baggrund
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet fremsendte 27. april 2020 ” Forslag til:
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx om støtte til børn” til høring hos Qeqqata Kommunia.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november
2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn.
Faktiske forhold
Høringssvaret er udarbejdet af repræsentanter fra Området for Velfærd og Stabsfunktionen. Da
høringssvaret vedrører en bekendtgørelse, som er undergået mindre ændringer, sendes det kun som
orientering til Udvalg for Velfærd. Høringssvaret er fremsendt til Departementet for Sociale
Anliggender og Justitsområdet den 4. maj 2020.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at ændringerne præciserer bekendtgørelsen og derved sikrer fælles forståelse.
Dette vil medvirke til bedre servicering af borgerne.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der forventes ikke nogle administrative eller økonomiske konsekvenser af høringssvaret.
Administrationens vurdering
Qeqqata Kommunia har udarbejdet følgende høringssvar:
Qeqqata Kommunia har ingen bemærkninger til ændringen af bekendtgørelsen.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:
- at tage orienteringen om høringssvaret til orientering
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Høringsbrev vedr. ændring bekendtgørelse om støtte til børn
2. Forslag til ændring af bekendtgørelse om støtte til børn

16

Udvalg for Velfærds ordinære møde 05/2020, den 12. maj 2020 – Referat

Punkt 08 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling af takstbetaling for borgere med
handicap under 66 år, som bor på plejehjemmet Qupanuk. Sisimiut
Journalnr.

06.02.01

Baggrund
Området for Velfærd holdt møde med 2 medarbejdere fra Revisionen BDO, da de var i Qeqqata
Kommunia i Sisimiut i efteråret 2019.
Revisionen påpegede mundtligt, at Sisimiut ikke har takstbetaling for borgere med handicap under
65 år, der er bosiddende på plejehjemmet Qupanuk.
Revisionen gjorde også opmærksom på, at Området for Velfærd i Maniitsoq havde takstbetaling fra
daværende konto 48 handicapområdet til daværende konto 47-09 plejehjemmet.
Da Området for Velfærd er blevet bedt om af Revisionen at på oprettet takstbetaling for borgere
med handicap under 65 år fra handicapområdet til plejehjemmet, søges der om tillægsbevilling på
kr. 1.093.368,00 til denne udgift.
Regelgrundlag
Intet at bemærke
Faktiske forhold
Området for Velfærd søger om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til takstbetaling for borgere med
handicap under 66 år, som er aldersgrænsen for modtagelse af pension.
Pr. 1. januar 2020 blev der indført en ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, og i
denne lovgivning er der ikke nogen aldersgrænse på 65 år for modtagelse af hjælpeforanstaltning
efter denne lovgivning, i modsætning til den tidligere Landstingsforordning om hjælp til personer
med handicap, hvor der var en aldersgrænse på 65 år.
Derfor er der en aldersgrænse i 2020 på 66 år, som er aldersgrænsen på alderspensionister, og
dermed fra denne alder kan visiteres til et plejehjem.
På plejehjemmet Qupanuk er der for tiden 2 beboere under 66 år, som bor på plejehjemmet grundet
deres handicap. Begge beboere kan ikke bo i egen bolig grundet deres handicap, og er af den grund
visiteret til plejehjemmet, da der ikke findes andre muligheder i Sisimiut.
Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.093.367,40 for takstbetaling for disse 2 beboere, så
takstbetalingen kan foretages fra handicapområdet til plejehjemmet, hvor udgifter til støttepersoner
for disse 2 beboere så kan dækkes over en bevilget takstbetaling.
Takstbetalingen skal dække de udgifter der er på plejehjemmet til at ansætte støttepersoner, der
varetager den daglige opgave med at drage omsorg for disse 2 beboere.
Bæredygtig konsekvenser
Sisimiut har i den tidligere kontoplan på handicapområdet ikke haft en konto, hvor takstbetaling til
plejehjemmet for beboere med handicap under 66 år kunne overføres fra, og plejehjemmet har ikke
haft en konto til taksbetaling for ophold, handicappede, så dermed har der ikke tidligere været
takstbetaling til plejehjemmet til dækning af de ekstra udgifter, der er til aflønning af støttepersoner.
Dette har Maniitsoq, og da revisionen har bedt om at der blev harmoniseret på dette område, søges
der om tillægsbevilling til dækning af aflønning af støttepersoner til de 2 beboere.
Desuden skal der oprettes en konto på plejehjemmet til indtægter og der skal oprettes en konto på
handicapområdet til dækning af denne takstbetaling.
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At der sker en harmonisering med hensyn til takstbetalingen, er at der handles efter revisionens
mundtlige bemærkning.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Antal borgere
Borger 1
Borger 2

Dagspris

Januar – december 2020

Overslagsårene 20212023
546.836,00
546.836,00
546.836,00
546.836,00

1.498,00
1.498,00

I alt for 2020

1.093.368,00

1.093.368,00

Administrationens vurdering
Området for Velfærd handler efter bemærkning fra Revisionen, så der harmoniseres med
Manitsooq’s handling på dette område.
Og plejehjemmet kan få et mere retvisende forbrug, når der tilføres midler til plejehjemmet for de
ekstra udgifter der er til aflønning af støttepersoner til de 2 brogere med handicap under 66 år, som
bor på plejehjemmet.
Området for Velfærd skal have oprettet en konto under handicapområdet, der skal dække
takstbetalingen til plejehjemmet, og plejehjemmet skal have oprettet en konto til takstbetaling for
ophold, handicappede, som der findes i Maniitsoq.
Når tillægsbevillingen er godkendt, skal plejehjemmet månedligt sende en anmodning til
handicapområdet om betaling af takstbetalingen med oversigt over betalingen, på hvem, hvor
mange dage i den pågældende måned, samt et totalbeløb.
Der søges om tillægsbevilling til takstbetaling for 2 beboere, og dette skal være vedvarende, så der
kan dækkes for andre beboere, i tilfælde at det bliver andre beboere under 66 år, der flytter ind på
plejehjemmet.
Indstilling
Området for Velfærd i Sisimiut indstiller overfor formanden for Udvalg for Velfærd
- at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100
til dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år
- at sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget
- at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
Formandens behandling af sagen
Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte indstillingen den 15.04.2020
Udvalget for Velfærds behandling af sagen
Indstilling
At formandens beslutning af 15.04.2020 tages til efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
Ingen.
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Punkt 09 Eventuelt
Juliane Enoksen følger op på arbejdet med etableringen af et nødherberg for hjemløse. Direktøren
besvarede spørgsmålet.
Anna Karen Hoffmann påminder om hendes kommende besøg i virksomheden Orpigaq i
Kangerlussuaq, som udvalgsmedlem.
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