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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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03 Økonomisager 

Punkt 3.a  Økonomisk kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 for Området for Velfærd 

 

Journalnr.  06.01.01  

 

Baggrund  

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

Hermed fremlægger Området for Velfærd økonomisk rapport for 4. kvartal 2020.  

 

Regelgrundlag  

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, 

budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Nedenstående oversigt over økonomiske forhold ultimo december 2020 er taget med udgangspunkt 

i balancen. 

Balancen for 4. kvartal 2020 for Området for Velfærd kan ses i bilaget. 

Tillægsbevillinger og omplaceringer i december er endnu ikke registreret, disse ses stadig som 

merforbrug.   

Merforbrug under personaleomkostninger drejer sig om arbejdsredskaber, merforbrug i 

hjælpemidler i handicapområdet og man har endnu ikke nået at behandle omplaceringer i konti. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

vurderer, om strammere økonomistyring skal fortsætte internt og eksternt.  

 

Administrationens vurdering 

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

døgninstitutioner modtaget i slutningen af året.   

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende at: 

 

1. Økonomisk kvartalsrapport for 4. kvartal 2020 for Området for Velfærd tages til 

efterretning, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 

Afgørelse 

Taget til efterretning og sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 

 

Bilag 

1. Kvartalsrapport 4. kvartal Området for Velfærd 2020 
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04 Generelle sager 

 

Punkt 4.a  Ansøgning om godkendelse af grundlæggende procedure for Kriseberedskabet i 

Qeqqata Kommunia. 

 

Journalnr. 

 

Baggrund 

I det seneste år er der i forskellige instanser afholdt kursus for ansatte om psykisk første  

Krisehjælp med det formål, at der skal være ens tilbud i Qeqqata Kommunia. Det er nødvendigt, at 

man gør opmærksom på at, der er psykisk krisehjælp og støtte for personer der har oplevet akut 

krise blandt borgere i Qeqqata Kommunia. Kriseberedskabet har også haft mange opgaver, hvor der 

også er foretaget opfølgning i byer og bygder.  

 

Regelgrundlag 

Ingen 

 

Faktiske forhold 

Kriseberedskabet i Qeqqata Kommunia er organisatorisk placeret under Familiecentrene i Sisimiut 

og Maniitsoq, og når kriseberedskabet aktiveres, er der i tæt samarbejde med Området for Velfærd. 

Der har været manglende grundlæggende procedure for kriseberedskabet, når der er behov for 

psykisk krisehjælp og støtte for borgere der har oplevet akut krise blandt borgerne i Qeqqata 

Kommunia og da det er vigtigt at, borgerne skal have kendskab til muligheder for psykisk 

krisehjælp. Derfor udarbejdes et grundlæggende procedure for krisebredskabet i samarbejde mellem 

Maniitsoq og Sisimiut  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Kriseberedskabet har i det seneste år fungeret godt med at yde psykisk krisehjælp for borgere der 

har krise og som har medført forebyggelse af senfølger efter kriser, derfor er det bæredygtigt, at den 

skal fortsætte. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq har vurdereret. Der har i det seneste år afholdt 

kontinuerlige kurser om akut krisehjælp med det formål, at der skal være ens tilbud for borgerne i 

Qeqqata Kommunia. Kriseberedskabet har meget lettet opgaver under Området for Velfærd og 

borgere der har haft behov for psykisk krisehjælp har udtrykt, at de har hjulpet med samtaler og 

opfølgning samt de er taknemmelige for tilbuddet. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd at godkende, 

 

1. Grundlæggende procedure for kriseberedskabet i Qeqqata Kommunia.  

 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Bilag 

1. Kriseberedskabet i Qeqqata Kommunia. 
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Punkt 4.b  Høringssvar vedrørende Myndighedsvejledning om støtte til børn  

 

Journalnr.  42.00 

 

Baggrund 

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold fremsendte den 30. juni 2020 ”Høring af opdateret 

Myndighedsvejledning om støtte til børn (2020)” til Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

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

 

Faktiske forhold 

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold har udarbejdet en myndighedsvejledning til 

kommunale sagsbehandlere der arbejder med udsatte børn og unge, som supplement til forståelse af 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. 

november 2017 om støtte til børn. 

 

Vejledningen er tiltænkt som håndbog og opslagsbog, som kan benyttes som støtte, inspiration og 

vejledning til at omsætte lovgivningen til praksis. Formålet med vejledningen er til dels at 

understøtte sagsbehandlernes faglige arbejde og sikre børns rettigheder og inddragelse.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Vejledningen sikrer bl.a. at sags forløbet er ensartet i alle kommuner, hvilken er ensbetydende med 

at kommunale sagsbehandlere kan sparre med hinanden uanset hvilken kommune de arbejder. 

 

Vejledningen indeholder skabeloner og tjekliste der sikrer at sagsbehandlingen er fyldestgørende, 

eksempelvis tjekliste for sagsforløb, til afholdelse af børnesamtale, til journalisering mv. på den 

måde undgås fejl og manglende sagsbehandling. 

 

Men vigtigst af alt har vejledningen til formål at Inatsisartutlov om støtte til børn bliver legitimeret, 

hvilken betyder at børnenes rettigheder og inddragelse hermed også sikres. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

Qeqqata Kommunia har ingen indvendinger i forhold til den opdateret Myndighedsvejledning om 

støtte til børn (2020) 

 

Vi bemærker dog at er høringen er sendt efter offentliggørelse og materialet er trykt.  
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Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende Opdateret Myndighedsvejledning om 

støtte til børn til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. opdateret myndighedsvejledning om støtte til børn 

2. Myndighedsvejledning til lov om støtte til børn 

3. Skabeloner 
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Punkt 4.c Høringssvar vedrørende Selvstyrets bekendtgørelse om orlov ved plejeanbringelse 

af et barn 

 

Journalnr.  42.00 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet fremsendte den 30. september 

2020 ”Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. Xxx 2020 om orlov ved plejeanbringelse af 

et barn” til Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 2010 om orlov ved plejeanbringelse af et barn 

 

Faktiske forhold 

Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet har fastsat nærmere regler for 

orlov i forbindelse med anbringelse af et barn i en plejefamilie.  

 

Det nærmere regler fastsætter minimum længde af orlov ved anbringelse af et barn under 1 år i en 

plejefamilie, svarende til den resterende periode af de 36 ugers kombineret orlov og forældreorlov, 

som barnets biologiske forældre ikke har afholdt. 

Ved anbringelse af 2 eller flere samtidigt fødte børn under 1 år, skal der ligeledes som minimum 

bevilges orlov svarende til den resterende periode af de 44 ugers kombineret orlov og 

forældreorlov, som børnenes biologiske forældre ikke har afholdt. 

 

Bekendtgørelsens opbygning er endvidere blevet ændret for at gøre den mere brugervenligt. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Fastsættelse af nærmere regler vil gøre sagsbehandlingen nemmere og mere overskueligt, eftersom 

det bliver helt tydeligt hvor længe plejefamilier må bevilges orlov ved anbringelse af et barn.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

 

Qeqqata Kommunia bifalder Naalakkersuisut fastsættelse af nærmere regler for orlov i forbindelse 

med anbringelse af et barn i en plejehjem.  

 

Qeqqata Kommunia vil opfordre Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere regler i den pågældende 

bekendtgørelse om, hvorvidt plejeforældre har ret til barselsdag penge, såfremt plejeforældrene i 

forvejen modtager plejevederlag. 

 

Høringssvaret er behandlet administrativt. 
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Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende Selvstyrets bekendtgørelse om orlov ved 

plejeanbringelse af et barn til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. ”udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. Xxx 2020 om orlov ved 

plejeanbringelse af et barn” 

2. Udkast til bekendtgørelse om orlov ved plejeanbringelse af et barn 
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Punkt 4.d  Høringssvar vedrørende rapport om barrierer for politianmeldelser af overgreb 

mod børn  

 

Journalnr.  42.00 

 

Baggrund 

Politimesteren i Grønland fremsendte den 3. september ”Rapport om barrierer for politianmeldelser 

af overgreb mod børn” til Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

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

 

Faktiske forhold 

Grønlands Politi har søgt at belyse barriere for at mistanke om overgreb mod børn bliver til en 

anmeldelse til politiet. Politiet ønsker at kaste lys over de store mørketal i antallet af overgreb mod 

børn og vil arbejde for at få anmeldelser ind i politiets system. Politiet har med udgangspunkt i 

rapporten lavet anbefalinger, hvor Grønlands Politi kan være med til at gøre en forskel for at løfte 

særligt det tværfaglige samarbejde. Grønlands Politi søgte derfor dialog med forskellige 

myndigheder heriblandt Qeqqata Kommunia om rapportens indhold og ønsker opbakning på et 

strategisk niveau for at anbefalingerne kan realiseres og omsættes til handlinger i alle myndigheder. 

 

Grønlands Politi ønskede derfor at få bemærkninger til rapportens analyseafsnit og i hvilken 

omfang Qeqqata Kommunia kan bidrage til at anbefalingerne kan realiseres. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Tættere tværfaglig samarbejde i form af tiltag for at nedbryde barrierer for at et seksuelt overgreb 

mod et barn eller ung anmeldes til Grønlands Politi, kan øge antallet af anmeldelser, så 

myndighederne på tværs styrker arbejdet for at forhindre overgreb. 

Da flere anmeldelser vil være ensbetydende med at mørketallet vil dale, hvilken vil gøre det 

nemmere for de grønlandske myndigheder at gribe ind der hvor der er behov ift. Til forebygge 

seksuelle overgreb. 

 

Flere anmeldelser betyder også at emnet efterhånden bliver aftabuiseret som vil gøre det nemmere 

for ofrene at søge om hjælp og dermed hindre eftervirkningerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

Vi er fra kommunen glade for, at der sættes fokus på barrierer for politianmeldelser af overgreb 

mod børn og unge og mener, at det er et tiltrængt emne som bør have mere opmærksomhed.   

 

Vi kan meddele at Qeqqata Kommunia har en beredskabsplan, der gør rede for hvordan de ansatte i 

de kommunale institutioner forholder sig ved mistanke om fysisk, - psykisk eller seksuelle overgreb 

mod børn og unge. Vi er opmærksomme på, at vi desværre har ansatte i de kommunale institutioner, 

der ikke har forståelse og indsigt i at tolke signalerne fra børn, der er i krise. Derfor arbejder vi 

løbende på, at alle ansatte i kommunen har kendskab til beredskabsplanen og opkvalificeres i tidlig 

opsporing.   
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De ansatte i kommunale institutioner har mulighed for at modtage rådgivning ved mistanke om 

overgreb af børn eller unge, af enten socialrådgiverne i de to by skoler eller fra MISI. Vi mener dog 

at løbende oplysningskampagner på flere planer, som nævnt i flere af anbefalingerne, er en 

forudsætning for at bryde barriererne for anmeldelse af overgreb mod børn. Kommunen arbejder 

derfor med oplysning af borgerne og de ansatte om bl.a. underretningspligt, børns signaler ved 

omsorgssvigt, beredskabsplanen, personlige grænser mv. 

 

Qeqqata Kommunia har siden februar 2018 nedsat 6 tværfaglige arbejdsgrupper, der har til formål 

at igangsætte tiltag i overensstemmelse med Børnetalsmandens anbefalinger i Børnetalsmandens 

rejserapport fra 2017. Projektet blev i januar 2019 udvidet til at tage udgangspunkt i MIO’s 

rejserapport, kommunalbestyrelsens koalitionsaftale, Planstrategien, samt Sundheds- og 

forebyggelsespolitikken. Det resulterede i 7 tværfaglige arbejdsgrupper der består af fagfolk fra 

hhv. Område for Velfærd, Område for Uddannelse, kommunens daginstitutioner, skoler, 

fritidsklubber, Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Siunnersuisarfik og Sundhedsvæsenet. De syv 

arbejdsgrupper har hhv. fokus på social trivsel, forældreansvar, særlige behov, tidlig indsats, 

plejefamilier, aktiv fritid samt sund og aktiv aldring.  

Qeqqata Kommunias ambition er, at man med de tværfaglige arbejdsgrupper igangsætter de 

nødvendige forebyggende tiltag for at fremme det gode liv på alle sociale lag og herunder bl.a. 

forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge.  

 

Qeqqata Kommunia har ligeledes indgået samarbejdsaftale med hhv. Randers, - og Københavns 

Kommune angående social- og børneområdet, der skal styrke indsatsen for børn og unge. Formålet 

er at styrke Qeqqata Kommunias sagsbehandlingsteam ved at udsende socialrådgivere fra de to 

danske kommuner, der kan bidrage med udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, handleplaner 

og udføre sidemandsoplæring af de grønlandske ansatte. Samarbejdsaftalen er gældende indtil 

september 2021 og vil uden tvivl nedbringe sags presset hos de lokale medarbejdere og ikke mindst 

sagsbehandlingstiden. 

 

Kommunen er på nuværende tidspunkt i gang med flere tiltag der er i overensstemmelse med 

anbefalingerne, men vi er altid åben for intensivering, forbedringer og yderligere samarbejde med 

andre sektorer ift. de nuværende tiltag og eventuelt nye tiltag, der er nødvendige for at bryde 

barriererne for anmeldelse af overgreb mod børn og unge.  

 

Socialrådgiverne i kommunens velfærdsområde arbejder tæt sammen med politiet. Ligesom politiet 

er i kommunens beredskabsteam og indkaldes, sammen med de øvrige medlemmer i 

beredskabsteamet, til møder ved mistanke om overgreb mod børn.  

 

I er velkomne til at kontakte undertegnede såfremt I ønsker yderligere oplysninger. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende rapport om barrier for politianmeldelse af 

overgreb mod børn, til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. rapport om barriere for politianmeldelse af overgreb mod børn 

2. Rapport om barriere for politianmeldelse af overgreb mod børn 
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Punkt 4.e  Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om Grønlands 

Menneskerettighedskommission 

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

Baggrund 

Departementet for Sundhed fremsendte den 18. december 2020 ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af 

xx. xxx 2020 om Grønlands Menneskerettighedskommission” til Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder 

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder 

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd 

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand 

Inatsisartutlov nr. 37 af 28. november 2019 om Ældretalsmand 

 

Faktiske forhold 

I dag varetager fem forskellige institutioner, herunder Grønlands Råd for Menneskerettigheder, 

Børnerettighedsinstitutionen, Handicaptalsmanden, Ligestillingsrådet og Ældretalsmanden, arbejdet 

for at fremme og beskytte borgernes rettigheder. 

 

Naalakkersuisut foreslår at man sammenlægger ovenstående institutioner til en samlet uafhængig 

institution for hhv. at styrke det uafhængige arbejde, anvende ressourcerne på en hensigtsmæssig 

måde og for at styrke den faglige styrke. 

 

Ved at sammenlægge de fem institutioner søger Naalakkersuisut at fremme arbejdet på tværs af 

rettighedsområder, effektivisere en række arbejdsopgaver og sikre en højere grad af faglig 

specialisering. 

 

Lov om Institut for Menneskerettigheder trådte i kraft for Grønland i 2014, hvilken er ensbetydende 

med at Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution siden har varetaget opgaven, som 

national menneskerettighedsinstitution for Grønland. 

Arbejdsdelingen mellem kommissionen og Institut for Menneskerettigheder bliver opretholdt indtil 

sagsområdet bliver hjemtaget fra rigsmyndighederne, men det forudsættes at Institut for 

Menneskerettigheder og kommissionen gensidigt kan rådgive og støtte hinanden efter etablering af 

Menneskerettighedskommissionen. 

 

Naalakkersuisut foreslår at kommissionen skal bestå af fem medlemmer, hvoraf lederne af de 

sammenlagte menneskerettighedsinstitutioner foreslås at blive medlemmer, således at de stærke 

talsmandsfunktioner kan fortsætte i kommissionen.   

Kommissionens medlemmer og formand udpeges af Inatsisartut efter offentligt opslag, hvor de 

udpeges for en 4-årig periode, hvorefter de kan genudpeges for yderligere en periode. Derefter kan 

de først udpeges på ny efter mindst 4 års forløb.   

 

Sekretariaterne bliver sammenlagt til én, med sæde i Nuuk for at samle alle kompetencer i én 

organisation. Sekretariatet varetager administrationen for og yder faglig bistand for kommissionen.  

Bevillingen til kommissionen for 2021 bliver 12,1mio., som fordeles mellem de forskellige 

områder. 
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Naalakkersuisut foreslår at kommissionen skal:  

1. fremme ligebehandling uden forskelsbehandling pga. køn, hudfarve, sprog, religion, mv. 

2. fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at: 

 overvåge, dokumentere og rapportere om menneskerettighedssituationen i Grønland 

 rådgive Inatsisartut, Naalakkersuisut, andre offentlige myndigheder og private 

aktører om menneskerettigheder 

 deltage i den offentlige debat og formidle viden om menneskerettigheder 

 anbefale tiltræden, ratifikation og inkorporation af internationale 

menneskerettighedskonventioner 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Kommissionen vil på sigt få større gennemslagskraft i at fremme og beskytte borgernes 

menneskerettigheder ved at samle alle menneskerettighedsinstitutionerne, idet de fem forskellige 

kommissærer vil stå bag al kommissionens arbejde. Ressourcerne vil endvidere blive anvendt på en 

mere hensigtsmæssig måde samtidig med at man samler erfaring og viden på området i én 

institution.  

Kommissionen vil få større frihed til at formulere sine opgaver, som følge af at man i forslaget 

forenkler beskrivelsen af kommissionens mandat hvilke vil give kommissionen større råderum til at 

fastlægge sit virke.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved at centralisere institutionerne i Nuuk vil Qeqqata Kommunia miste arbejdspladser og dermed 

tilhørende skatteindtægter. 

 

Der forventes endvidere at blive en mindre administrativ byrde pga. kommissionens ret til 

oplysninger fra kommunerne, som følge af deres styrkede mandat. 

 

Administrationens vurdering 

Naalakkersuisut foreslår at samtlige love vedrørende de fem menneskerettighedsinstitutioner 

ophæves ved lovforslagets ikrafttræden, med undtagelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder, 

hvori det kun bliver ligestilling lovens §37, stk. 2 der ophæves. Ophævelse af samtlige love vil 

medføre et tab af en række forhold der har betydning for de øvrige offentlige myndigheders, private 

foreningers og organisationernes mulighed for indflydelse på forskellige områder. Ved ophævelsen 

af loven om børnetalsmanden vil man eksempelvis nedlægge børnerådet der bliver nedsat på 

baggrund af indstillinger fra bl.a. kommunen. Man nedlægger ligeledes Grønlands Råd for 

Menneskerettigheder ved ophævelse af lov om det samme, hvor kommunerne har mulighed for at 

sende 1 repræsentant, som interessent i rådet. 

 

At kommissionen får sæde i hovedstaden vil være ensbetydende med at der bliver en offentlig 

arbejdsplads mere der centraliseres, og en mindre arbejdsplads i kysten. Centraliseringen er 

problematisk eftersom udviklingen, arbejdsplads og herunder viden og erfaringer bliver flyttet fra 

kysten til hovedstaden. Det er administrationens vurdering at sammenlægningen af 

menneskerettighedsinstitutionerne har til formål at  

 

Administrationens vurdering er ligeledes at specialiseringen bliver svækket, hvis der bliver en 

nedskæring i sekretariaternes ansatte som følge af sammenlægningen. Det etablerede specielviden 

der er opbygget siden institutionernes begyndelse går ligeledes tabt, som følge af at kommissionens 

fokus og virke bliver mere bredt. 
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Administrationen ser derfor ikke forslaget som en mulighed for en bedre service for borgerne 

grundet centralisering og mindre grad af specialisering, men det anses for værende en 

omorganisering, der primært har til formål at Selvstyret nedsætter omkostningerne til området. 

 

Det kan forestilles at de forskellige borgergrupper der har været i fokus i de nuværende 

menneskerettighedsinstitutioner mister deres stemme, når talmandsfunktionerne nedlægges 

eftersom kommissærernes fokus og virke skal være mere bredt.  

De forskellige foreninger der samles i de nuværende menneskerettighedsinstitutioner mister 

ligeledes deres samlingspunkt og deres stemme kan risikere at forsvinde i mængden. 

 

Administrationen undrer sig over hvorfor Naalakkersuisut har valgt at nedsætte en kommission i 

stedet for at etablere en generel menneskerettighedsinstitution, da kommissioner oftest nedsættes på 

tidsbegrænset basis. Administrationen undrer sig af den grund, hvem der er fremkommet med 

ønsket om en kommission.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd at tage stilling til høringen. 

 

Afgørelse 

Forslaget i høringen støttes ikke af Udvalget for Velfærd. 

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om Grønlands 

Menneskerettighedskommission 

2. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om Grønlands Menneskerettighedskommission 

3. Bemærkninger til lovforslaget 
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05 Orienteringssager  

 

Punkt 5.a  Ansøgning om istandsættelse af Familiecenteret i Maniitsoq 

 

Journalnr.  03 

 

 

Baggrund 

Der er på baggrund af en undersøgelse i 2016 modtaget meddelelse om, at der er skimmelsvamp i 

Familiecenteret. 

Idet opholdet i huset også er blevet værre, har dette i nærværende periode resulteret i følger hos 

medarbejderne og klienter. 

 

Regelgrundlag 

Ingen 

 

Faktiske forhold 

Lægeundersøgelser hos personalet er i det sidste par år også steget pga. fysiske smerter. Sygehuset 

udtrykker for det meste, at skimmelsvampen er grundet for, at personalet ofte er syge. 

Forholdene hos personalet udsat for dagligt sundhedsfarlige. 

 

Der har i flere år forekommet forskellige fysiske tegn på skranter hos personalet på Familiecenteret. 

Enkelte har hudgener, betændelse i næse, mangel på lugtesans, hovedbundsbetændelse, hovedpine, 

afkræft i løbet af dagen, at føle sig dårligt tilpas og ikke mindst tørhed i hals og hoste. I denne 

periode forekommer ligeledes blod ved vedvarende hoste. Åndedrætsbesvær forekommer.  

 

Dette opleves ikke kun fra personalet. Dem der kommer på besøg kan også mærke det, og de kan 

ikke opholde sig i længere tidspunkter. Forskellige udefrakommende der er på besøg er også dem 

der mærker den dårlige indeklima. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbuddet fra R&T Specialrengøring Skadeservice Indeklima til skimmelsvamp sanering i 

Familiecenteret har værdi på Kr. 115.325,00. 

Inkl. dækning af tidligere udgifter til reparation af frosset rør fra april –maj 2020 på kr. 76.145,25. 

 

Før nævnte kan dækkes gennem kontoomplacering indenfor Familiecentrets budget for 2020. 

 

Konto Kontonavn Bevilget Tillæg 
Ny bevilling 

2020 

552020201- 

0501015190- 

122050200- 

010570 

Flytning – tilbud 599 -192 407 

552020201- 

0501015190- 

122140700- 

010570 

 

Anlægsopgaver 0 192 192 

I alt 599 0 599 
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Bæredygtige konsekvenser 

Optimal servicering af sunde og raske medarbejder efter skimmelsvamp sanering. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at der hurtigst bør foretages skimmelsvamp sanering i 

Familiecenteret pga. sundhedsfare, og for at serviceringen kan være optimalt. 

 

Der er ikke kommet andre tilbud til opgaven, der er udbudt i samarbejde med området for teknik. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor formanden for Udvalg for Velfærd at godkende 

 

1. skimmelsvamp sanering på Familiecenteret med udgifter på i alt Kr. 115.325,00 samt 

udgifter til renovering af rør efter frostskade med beløb på kr. 76.145,25 

2. ved omplacering fa konto 552020201-0501015190-122050200-010570 til konto 

552020201-0501015190-122140700-010570 på i alt kr. 243.000 

3. at sagen videresenes til Økonomiudvalgets orientering 

 

Formandsbeslutning 

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 07.01.2021 

 

Udvalg for Velfærds viderebehandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens godkendelse af 07.01.2021 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Tilbud MAN-302 B-620 Familiecenteret 

2. Orientering om at der ikke er modtaget andre tilbud til opgaven. 
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Punkt 5.b  Orientering om ansøgning om indkøb af minilæsser til snerydning til plejehjemmet 

Neriusaaq, Maniitsoq 

 

Journalnr.  03 

 

Baggrund 

Med hensyn til sikkerhed på plejehjemmet Neriusaaq er der omkring 60 flugtveje, som skal ryddes 

for sne hurtigst muligt. Der er to veje til Neriusaaq, der løbende skal kunne benyttes af biler. Under 

snerydningen af biler medtages de to veje mod Neriusaaq, men hvor flugtvejene ikke medtages. 
 

 

Regelgrundlag 

Ingen 

 
 

Faktiske forhold 

Plejehjemmet Neiusaaq ligger i læ i plateaut, hvorfor der ligger meget sne om vinteren.  

Plejehjemmet Neriusaaq har 3 pedeller, en der transporterer med bil, hvor 2 så vidt muligt prøver at 

rydde så meget sne i løbet af dagen og som må bruge mange kræfter. Personalet (plejere) må til 

tider træde til, når man ikke kan følge med, hvor snerydning også kan vare i flere dage. Normalt 

skal gummigeden der rydder sne i byen ellers tage området med, men som man for det meste ikke 

kan nå pga. travlhed i byen. Bilerne kan således ikke komme op til bygningen. Når der rettes 

henvendelse om hvornår der ryddes sne ved Neriusaaq, og der kommer nogen og rydder sne, 

kommer der efterfølgende en ekstra udgiftsregning til snerydning. 

I flere år er en selvejet minilæsser til snerydning ved Plejehjemmet Neriusaaq drøftet, og at den vil 

gøre det meget lettere for alle, med hensyn til sikkerheden. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Der er stadigvæk rest i den samlede budget for plejehjemmet Neriusaaq, hvor der ligeledes er afsat 

midler til indkøb for budget for 2020. 

Udgifter er på i alt kr. 140.000,- 

Det indstilles, at teknikområdet forvalter vedligeholdelse og forsikring, hvor vi har beregnet årlige 

udgifter på ialt, 7.000,- -12.000,-, som afholdes fra plejehjemmet Neriusaaq. 

 

Konto 

Konti Art  Kontonavn Budget Forbrug  Rest Forbrug i 

% 

552030203 132010500 Anskaffelse af inventar (over 

100.000) 

140.000 0 0 0 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Derved undgås der ekstra udgiftsregning. Pedellerne vil således bruge mindre tid til på snerydning, 

og sørge mere for div. opgaver i huset. Anmodning om snerydning fra øvrige personale (plejere) er 

stoppet.  
 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd Maniitsoq vurderer, at man med hensyn til sikkerhed hurtigere kan rydde sne 

ved de 60 flugtveje ved indkøb af en minilæsser, og derved undgå at benytte personalets kræfter og 

slid efter mængde snefald der kan varer i flere dage. 

I tilfælde af at Plejehjemmet Neriusaaq fremadrettet ikke længere kan varetage snerydning, bør man 

som mulighed finde mandskab til snerydning under teknikområdet eller Private. 
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Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller overfor formanden for Udvalg for Velfærd at godkende 

 

1. Plejehjemmet Neriusaaq indkøber en minilæsser til snerydning med beløb på i alt kr. 

140.000,-  

 

Formandsbeslutning 

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 07.01.2021 

 

Udvalg for Velfærds viderebehandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens godkendelse af 07.01.2021 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Tilbud fra Sukkertoppen rør aps 
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Punkt 08 Eventuelt 

Direktøren oplyser at nødherberg i begge byer blev åbnet i fredags.  


