Udvalg for Velfærds ordinære møde 01/2020, den 15. januar 2020 - Referat

Oversigt – Åbent møde:
Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.
Generelle sager
Punkt 02 Høring af ”Vejledning om støtte til personer med handicap”
Punkt 03 Forslag om tiltag for at minimere forbrug af euforiserende stoffer. Qeqqata
Kommunia.
Punkt 04 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til bagvagt til socialvagten.
Maniitsoq og Sisimiut.
Punkt 05 Orientering om ny lov og bekendtgørelse på handicapområdet. Qeqqata
Kommunia.
Punkt 06 Afgørelse i navnekonkurrencen i forslag til navne for udvalget og Området for
Familie. Qeqqata Kommunia.
Orienteringssager
Punkt 7

Eventuelt.
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Mødet starter kl. 09:00

Deltagere:
Atassut
Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq
Siumut
Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut
Gideon Lyberth, Stedfortræder, Kangerlussuaq
Inuit Ataqatigiit
Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut
Aksel Lund Olsen, stedfortræder, Sisimiut
Parti Naleraq

Fraværende med afbud:
Erik Jensen, Siumut, Sisimiut
Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden
Afgørelse
Godkendt
Det er ærgerligt, at besøget til alderdomshjemmet i sidste uge ikke blev til noget, som man ellers
havde selv ønsket, og selvom personalet på Alderdomshjemmet havde forbedret sig til besøget.
Dette er beklageligt.
Sofie Dorthe forespurgte, hvorfor hendes dagsordensforslag ikke er medtaget, selvom hun havde
sendt den. Denne vedrører personalemæssige. Man vil efterspørger Peter Evaldsen om dette, det kan
også være, at den er blevet sendt til Bertha Dalager. Det vil blive undersøgt.
Anna Karen spørger hvorfor mødet først startede kl. 10.00. Blev besvaret med, at mødet starter først
kl. 10.00, når der har været virksomhedsbesøg. Normalt starter mødet kl. 09.30.
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Generelle sager
Punkt 02 Vejledning om støtte til personer med handicap”
Journalnr.

47.00

Baggrund
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har den 20.12.2019 fremsendt en Høring
af ”Vejledning om støtte til personer med handicap”. Kommentarer til høringen skal fremsendes til
Departementet senest d. 31.01.2020.
Inatsisartut vedtog Inatsisartutlov nr. 13 den 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.
Vejledningen knytter sig til denne lovgivning, som trådte i kraft 01.01.2020.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.
Faktiske forhold
Familiechefen i Sisimiut, fungerende familiechef i Maniitsoq, afdelingsledere fra handicapområdet i
Sisimiut og Maniitsoq samt en stabsmedarbejder har afholdt møde, hvor vejledningen inklusiv bilag
blev drøftet. På denne baggrund bliver Qeqqata Kommunias høringssvar udarbejdet med eventuelle
tilføjelser fra Udvalget for Velfærd.
Område for Familie har udformet følgende forslag til høringssvar:
” Qeqqata Kommunia ser positivt på Vejledningen om støtte til personer med handicap. Den er
brugbar for kommunen i forbindelse med Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til
personer med handicap. Vejledningen vil for Qeqqata Kommunia kunne fungere som et forståeligt
og forklarende opslagsværk i arbejdet inden for handicapområdet.
Qeqqata Kommunia værdsætter de fremsendte skabeloner i bilagene, som vil blive tilpasset
kommunens sagsgange.
Qeqqata Kommunia savner i vejledningen en vejledning til sagsbehandling og
henvendelsesmuligheder omkring domsanbragte med handicap.”
Bæredygtige konsekvenser
Område for Familie ser det som positivt med en vejledning samt skabeloner til brug ved
implementering af den nye lovgivning på handicapområdet. Det vil medvirke til harmonisering
mellem byerne og færre tvivlsspørgsmål, hvilket vil fremme et bæredygtigtig familieområde.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Vejledningen vil ikke medføre større økonomiske eller administrative forandringer.
Administrationens vurdering
Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq vurderer, at den nye vejledning vil styrke
handicapområdet og fordrer en mere harmoniseret sagsbehandling.
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Indstilling
Område for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd
-

at komme med yderligere kommentarer til ”Vejledning om støtte til personer med handicap”
at godkende forslaget på høringssvaret fra Området for Familie vedrørende ”Vejledning om
støtte til personer med handicap”

Afgørelse
Indstillingen er godkendt. Ønsker ligeledes at sagsbehandlerne under børn og unge afdelingen også
inviteres, når lovgivningen skal drøftes.
Bilag
1. Vejledning om støtte til personer med handicap
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Punkt 03 Forslag om tiltag for at minimere forbrug af euforiserende stoffer. Qeqqata
Kommunia.
Journalnr.

48.02.03

Baggrund
Udvalget for Uddannelse har på sit møde den 2. december 2019 behandlet et forslag fra
kommunalbestyrelsesmedlem Sofie-Dorthe Olsen om at der skal igangsættes tiltag for at minimere
forbrug af euforiserende stoffer.
På dette udvalgsmøde blev det afgjort, at der indenfor uddannelsesormådet skal igangsættes arbejde
med at rollemodeller rundrejsert til alle skoler i Qeqqata kommunia, samt at
forebyggelseskonsulenter også inddrages i arbejdet.
Anmodningen er modtaget i Området for familie den 10. december 2019.
Regelgrundlag
Intet at bemærke på det sociale område
Faktiske forhold
Udvalget for Uddannelse har besluttet, at indstillingen om, at der skal igangsættes arbejde med at
rollemodeller rundrejser til alle skoler i Qeqqata kommunia, samt at forebyggelseskonsulenter også
inddrages i arbejdet, og derfor er anmodningen sendt videre til Området for Familie.
Bæredygtig konsekvenser
Intet at bemærke.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er i sagsfremstillingen, som er vedlagt som bilag, udgifter på uddannelsesområdet.
Administrationens vurdering
Området for Familie synes, det er et godt forslag, at forebyggelseskonsulenterne skal inddrages i
tiltaget med rundrejse til alle kommunes skoler.
Forebyggelseskonsulenterne i Maniitsoq og Sisimiut har flere gange gennem de sidste år arbejdet
med tiltaget “Nej til hash”, så det vil være en fordel, at forebyggelseskonsulenterne inddrages til
dette tiltag med rundrejser til alle kommunens skoler.
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Indstilling
Området for Familie indstiller overfor Udvalg for Velfærd
- at træffe beslutning om at forebyggelseskonsulenterne inddrages i arbejdet med
igangsættelse af planlægning af rundrejser til alle kommunes skoler
Afgørelse
Indstillingen godkendt, endvidere foreslås det, at en kvinde og en mand som er tidligere
hashmisbruger indstilles til at deltage i rejseholdet.
Bilag
1. Referat fra udvalgsmødet i Udvalget for Uddannelse den 2. december 2019 grl og da
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Punkt 04 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til bagvagt til socialvagten.
Maniitsoq og Sisimiut.
Journalnr.

42.00

Baggrund
I Børne- og Familieafdelingen i Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der organiseret en
vagtplan for socialvagten og bagvagt efter normal arbejdsdag og i weekenderne.
Det er kun i weekenderne, der er bagvagter til socialvagten.
Da det viser sig, at der er lige så stort behov for bagvagt fra mandag til fredag, som der er i
weekenderne, ansøges der om tillægsbevilling på kr. 266.240,00 pr. år til bagvagt til socialvagten
fra mandag til fredag, så der vil være bagvagt hele ugen.
Denne merudgifter er på i alt kr. 266.240,00 om året til både Maniitsoq og Sisimiut, og for perioden
marts til december 2020 vil beløbet være på kr. 220.160,00.
Der søges også om tillægsbevilling til overslagsårene 2021-2023 på kr. 266.240,00.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 15 & § 16 , Almindelig underretningspligt.
§ 15 Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til,
at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.
Stk 2 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning sende en
skriftlig kvittering til borgeren om, at underretningen er modtaget.
Skærpet underretningspligt
§ 16 Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en skærpet
pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit
professionelle virke bliver bekendt med, eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig
støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg eller
borgerligt ombud.
Stk 2 Underretningspligten efter stk. 1 gælder endvidere, når den ansatte bliver bekendt med eller
har grund til at antage, at vordende forældre har behov for særlig støtte, jf § 26.
Stk 3 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning, sende en
skriftlig kvittering til den underrettende ansatte, om at underretningen er modtaget.
Faktiske forhold
I Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der med hensyn til børn og unge socialvagt efter
normal arbejdsdag i hele ugen samt i weekenderne, og derudover er der bagvagt i weekenderne, fra
fredag eftermiddag til mandag morgen.
Der har i Qeqqata Kommunia ikke været bagvagt til socialvagten i hverdagene i længere tid. På
hverdage har det i både Maniitsoq og Sisimiut været nødvendigt for socialvagterne at kontakte
afdelingslederne i det tilfælde, hvor socialvagten alene ikke kunne træffe afgørelse, når der har
været behov for handling i forhold til børn og unge.
Følgen af dette er, at afdelingslederne i Børne- og Familieafdelingerne skal kunne træffes efter
arbejdstiden på hverdage, og træffes afdelingslederne ikke, må der tages kontakt til souschefer eller
familiechefer.
Som det er nu, så er der behov for bagvagt alle dage, idet der sker lige mange henvendelser til
socialvagten og behov for anbringelser uanset om det er weekend eller hverdag.
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tager afdelingslederne i hele Området for Familie bagvagten for socialvagten på skift i
weekenderne.
Det skal samtidig orienteres, at bekymringsbarometrene for børn er steget gennem de seneste år, og
i fleste tilfælde skal underretningerne, der sker under socialvagten, genbehandles i arbejdstiden.
Bæredygtig konsekvenser
Det vil bæredygtigt, at der i alle ugens dage er en bagvagt, som socialvagten kan kontakte i tilfælde
af, at der skal ske en handling i forhold til børn og unge, efter arbejdstidens ophør.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der ansøges om at sætte bagvagt til socialvagten fra mandag til fredag, hvor merudgiften vil være
på i alt kr. 220.160,00 for perioden 1. marts – 31. december 2020, og på kr. 266.240,00 hvert år for
både Maniitsoq og Sisimiut.
Til bagvagten mandag - fredag er der behov for at tilføje 128 timer om ugen.
Pr. uge
timetal

Pr. år
arbejdstimer

128

6.656

16.00 08.00

128

6.656

16.00 08.00

256

Tidsrum
Den nuværende
bagvagt
fredag – mandag
Den ønskede bagvagt
mandag-fredag
Hvis der er bagvagt fra
mandag – mandag

16.00 08.00

Udgifter for
perioden
01.0331.12.2020

Ekstra
udgifter
årligt

Udgifter
i alt årligt
2021-2023
266.240,00

220.160,00

266.240,00

13.312

Konto

Kontonavn

Maniitsoq:
5520100001601010000122010102-010570
Sisimiut:
5510100001601010000122010102-010580

Månedsløn-bagud

Månedsløn-bagud

Budget
(1.000)
Tallene kan ikke trækkes i
ERP på nuværende
tidspunkt
Tallene kan ikke trækkes i
ERP på nuværende
tidspunkt

532.480,00

Forbrug
(1.000)

Rest
(1.000)

Forbrug
%

0

0

0

0

Administrationens vurdering
Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at hvis der var en bagvagt til socialvagten
alle ugens 7 dage, vil det skabe enorm tryghed for socialvagten, idet modtagne underretninger i
vagten udenfor arbejdstiden skal behandles akut, samt at socialvagten ikke er alene ved anbringelser
af børn og unge, der ikke kun finder sted i weekenderne.
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Indstilling
Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut indstiller overfor Udvalg for Velfærd
- at tage orienteringen om ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden
01.03-31.12.2020 og på kr. 266.240,00 og for overslagsårene 2021-2023 til bagvagt for
socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen til efterretning
- at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse af ansøgning om
tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene
2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen
- at sagen derefter sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse af ansøgning om
tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene
2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen
Afgørelse
Godkendt og sagen skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i
Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Socialvagtsregler grl og da
2. Notat – bagvagten – Maniitsoq
3. Notat – bagvagten – Sisimiut
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Punkt 05 Orientering om ny lov og bekendtgørelse på handicapområdet. Qeqqata
Kommunia.
Journalnr.

47.00

Baggrund
Inatsisartut har godkendt en ny lov om støtte til personer med handicap den 12. Juni 2019, og den
træder i kraft den 1. Januar 2020.
Desuden har Inatsisartut også godkendt en bekendtgørelse om støtte til personer med handicap den
4. November 2019, og den træder også i kraft den 1. Januar 2020.
Regelgrundlag
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap
Faktiske forhold
Der har i løbet af 2019 oværet høring i kommunen om den nye Inatsisartutlov og bekendtgørelse i
forhold til støtte til personer med handicap, og Området for Familie har udarbejdet høringssvar til
dem begge, som har været forelagt for daværende Udvalget for Familie og Sociale Forhold.
Der har i december 2019 været en 2 dages præsentation af den nye lov og bekendtgørelse og
efterfølgende et 2 dages kursus i Nuuk for direktører, chefer, afdelingsledere og sagsbehandlere.
Qeqqata Kommunia havde i alt 5 deltagere med fra både Maniitsoq og Sisimiut.
I februar 2020 skal Socialstyrelsen afholde kursus i Sisimiut for så mange fagfolk som muligt, så
den nye lov og bekendtgørelse introduceres for så mange som muligt, der skal arbejde med den nye
lovgivning.
Bæredygtig konsekvenser
Det er bæredygtigt at der nu er en ny lovgivning på handicapområdet, så personer med handicap
kan tilgodeses på bedste vis i deres dagligdag.
Og at den nye lov er udarbejdet, så der er taget hensyn til FN’s handicapkonvention.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser ved denne orientering.
Administrationens vurdering
Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut ser frem til at skulle arbejde efter den nye lovgivning
på handicapområdet, og der skal planlægges hurtigst muligt hvordan arbejdet skal fordeles, da den
nye lov dækker alle personer med handicap.
Som det var indtil slutningen af 2019, så var den daværende lov for personer med et vidtgående
handicap.
Området for Familie skal vurdere, om der skal flere medarbejdere, der skal arbejde på
handicapområdet.
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Indstilling
Området for Familie indstiller overfor Udvalg for Velfærd
- at tage orienteringen om den nye lov og bekendtgørelse på handicapområdet til efterretning
Afgørelse
Taget til efterretning
Bilag
1. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. Juni 2019 om støtte til personer med handicap grl og da
2. Selvstyrets bekendtgø’relse nr. 18 af 4. Novemver 2019 om støtte til personer med handicap grl
og da
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Punkt 06 Afgørelse i navnekonkurrencen i forslag til navne for udvalget og Området for
Familie. Qeqqata Kommunia.
Journalnr.

12.00

Baggrund
Udvalget for Familie og Sociale Forhold havde på et møde i foråret 2019 kommet med forslag om,
at der skulle iværksættes en navnekonkurrence for nyt navn til udvalget samt fagområdet.
Desuden blev på kommunalbestyrelsesmødet den 29.05.2019 besluttet det samme.
Der har været iværksat en navnekonkurrence med opslag i avisen Sivdlek
Regelgrundlag
Intet at bemærke
Faktiske forhold
Medlem af det tidligere Udvalg for Familie og Sociale Forhold Malene Ingemann har foreslået, at
der kunne iværksættes en konkurrence med forslag til, hvad Udvalget og Området for Familie og
Sociale Forhold kunne hedde.
Dette blev foreslået, da navnet for udvalget kunne opfattes negativt med ordet social inkluderet.
Da der skulle være organisationsændring i Qeqqata Kommunia, kom det tidligere Udvalg for
Familie og Sociale Forhold til at hedde Udvalg for Velfærd, så der kom en ændring af navnet for
udvalget inden at konkurrencen blev iværksat.
Da det var besluttet, at der skulle være en navnekonkurrence, besluttede borgmesteren at der skulle
afholdes navnekonkurrence trods det, at udvalget allerede havde fået nyt navn.
Staben i Qeqqata Kommunia i Sisimiut havde udarbejdet en annonce til ugeaviserne Sivdlek og
Nipi, som var i aviserne i uge 46 og 47 og der var deadline for aflevering af forslag den 15.
november 2019.
Desuden var der et opslag på Qeqqata Kommunia’s Facebook side, hvor annoncen nåede omkring
3.200 personer.
Der er indkommet i alt 36 forslag, som er vedlagt som bilag.
Bæredygtig konsekvenser
Intet at bemærke.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er en gevinst på kr. 1.000 til en eventuel vinder af forslaget.
Derud over er der ingen økonomiske og administrative konsekvenser være ved dette tiltag.
Administrationens vurdering
Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at afgørelsen af denne navnekonkurrence
skal afgøres udelukkende af udvalgets medlemmer.
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Indstilling
Området for Familie indstiller overfor Udvalg for Velfærd
- at træffe afgørelse om der skal være ændring af navnet for udvalget og fagområdet
- hvis der skal ændring af navnet for udvalget og fagområdet, skal der vælges et af de 36
forslag
Afgørelse
Flertallet valgte “Udvalg for Velfærd” og ”Området for Velfærd”. Dette vil blive meddelt via
pressen. Sagen skal sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Bilag
1. Annoncen til ugeaviserne Sivdlek og Nipi grl og da
2. Oversigt over indkomne forslag fra borgere grl
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Punkt 7

Eventuelt

Sofie Dorthe R. Olsen og Erik Jensen er nye medlemmer i udvalget, og der er ønske om at de
besøger Maniitsoq og mødes lidt med sagsbehandlerne og klienter.
Hans Frederik Olsen besvarede. At der er taget en afgørelse tidligere, hvor udvalget skal holde
møde i Maniitsoq i marts måned. Dette kan læses under referatet.
Besøg fra dansk Justitsministeriet, Socialstyrelsen og Social-og Indenrigsministeriet
Qeqqata Kommunia, Sisimiut, har haft besøg i dagene 13.-15. januar af en delegation af 12
medlemmer fra en dansk-grønlandsk sekretariat og styregruppe vedr. hjælp fra Danmark på børneog ungeområdet, hvor der fra dansk side er bevilget 80 mill til Grønland over en årrække.
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