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Mødet starter kl. 10:04 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen, Atassut, Sisimiut 

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq  

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut, forlader mødet kl. 12:55 lige før pkt. 10 i den åbne 

dagsordne. 

 

Parti Naleraq 

 

 

Fraværende med afbud: 

Henrik Fleischer, Sisimiut  

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  

 

Formanden meddeler at han ikke deltager under pkt. 07, da han er inhabil. Næstformanden styrer 

mødet under hans fravær.  
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Økonomisager 

Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2019, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

Baggrund 

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

fremlægges månedsrapport ultimo maj 2019 for Område for Familie, Sisimiut. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.  

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 41,65 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 50,6% svarende til forbrug  

på kr. 59.733.863,56 fra bevilling på kr. 117.996.000.  

Det vil sige at der i maj 2019 udvises et merforbrug på 8,95% svarende til kr. 10.501.644 
ud fra periodisk bevilling. 

 

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.511.082 ikke tælles med i forbruget og  

refusionen på i alt kr. 8.025.876 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 46.262.042 og 

det  

nøjagtige forbrug i % være på 39,20 %. 

 

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut 
Tabel 1 Konto 4 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 168 0 0 168 30 138 18,1%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 7.978 7.253 52,4%

43 Social førtidspension 10.251 0 0 10.251 6.330 3.921 61,8%

44 Underholdsbidrag 0 0 0 0 0 0 0,0%

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 3.272 8.717 27,3%

46 Andre sociale udgifter 632 0 0 632 837 -205 132,5%

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 21.637 13.119 62,3%

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 19.646 25.151 43,9%

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 0 168 0,0%

117.996 0 0 117.996 59.799 58.262 50,6%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:  
Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 168 0 0 168 30 138 18,1%

168 0 0 168 30 138 18,1%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 23,6 % svarende til kr. 39.000 ud fra periodisk bevilling.  

I Sisimiut er der for maj måned betalt fripladser for 12 børn.  
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Konto 41- Børn og Unge:  
Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 7.978 7.253 52,4%

15.232 0 0 15.232 7.978 7.253 52,4%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 udviser et merforbrug på 10,7 % svarende til kr. 1.634.000 ud af periodisk bevilling.    

 

Merforbruget skyldes flere akutte anbringelser og flere anbringelser på private døgninstitutioner. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 43 - Førtidspension: 
Tabel 5 Konto 43-Førtidspension 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

43 Førtidspension efter 1/7-2016 10.251 0 0 10.251 6.327 3.924 61,7%

I alt 10.251 0 0 10.251 6.327 3.924 61,7%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
 

Konto 43 udviser umiddelbart et merforbrug på 20,0 % svarende til kr. 2.050.000 ud fra periodisk  

bevilling.  

Forbruget skyldes, at juni 2019 måneds udbetalinger på i alt kr.1.634.184 inklusiv bygderne  

er med maj måneds forbrugsrapport.   

 

Forbruget skyldes også, at refusion på i alt kr. 875.532 er ikke tilgået kommunen ved månedens  

udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka  

den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende 

måned. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 1.634.184 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 875.532 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 3.817.284 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 37,2 %. 

 

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Marts 195 3 1 3 202 

April 196 3 1 3 203 

Maj 196 3 1 3 203 

 

  

 Marts April Maj 

Almindelige plejefamilie 37 37 35 

Professionel plejefamilie 0 0 0 

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 1 

Private døgninstitutioner 6 8 8 

Akutte anbringelser 11 3 3 

Surrogatanbringelser  2 1 1 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 57 50 48 

Aflastning 0 1 0 

Hjemtagelser 0 0 0 

Børn og unge med efterværn  0 0 0 

Børn med støttepersoner  3 4 4 
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Konto 44 – Underholdsbidrag: 
Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) 0 0 0 0 0 0 0,0%

0 0 0 0 0 0 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
 

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44. 

 

Konto 45 - Offentlig hjælp: 
Tabel 8 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 3.272 8.717 27,3%

11.990 0 0 11.990 3.272 8.717 27,3%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 udviser mindre forbrug på 14,4 % svarende til kr. 1.723.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i løbet af årets første 5 måneder er flere arbejdsledige, der har fået 

arbejdstilbud.  

 
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Mar April Maj Mar April Maj Mar April Maj Mar April Maj 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

122 184 48 8 11 6 10 13 7 3 2 1 

Antal med 

karantæne 

1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Matchgr 3 63 62 86 0 0 0 2 2 5 0 0 0 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 30.04. – 27.05.19. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 198. Og 86 arbejdsledige er registreret til 

Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis  

personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie. 

I maj 2019 er der i alt 224 ledige der blev registreret, heraf kvinder 112 og 112 mænd. 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser: 
Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

46 Andre sociale ydelser 632 0 0 632 837 -205 132,5%

632 0 0 632 837 -205 132,5%

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 46 udviser merforbrug på 90,8 % svarende til kr. 574.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 593.501 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. 

Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i 

efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 

Hvis refusionen på i alt kr. 593.501 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 243.499 og 

det  
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nøjagtige forbrug i % være på 38,6 %. 

 

Konto 47 – Ældreforsorg: 
Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 21.637 13.119 62,3%

34.757 0 0 34.757 21.637 13.119 62,3%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 47 udviser et merforbrug på 20,7 % svarende til kr. 7.195.000 ud fra periodisk bevilling.  

Forbruget skyldes, at juni 2019 måneds udbetalinger på i alt kr.3.876.898 inklusiv bygderne er med  

i maj måneds forbrugsrapport. 

 

Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr.3.615.091 ikke er tilgået kommunen ved månedens  

udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka  

den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende 

måned. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt 3.876.898 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 3.615.091 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 14.145.011 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 40,7 %. 

 
Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder  

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Marts 445 3 2 6 456 

April 445 2 2 6 455 

Maj 445 2 2 6 455 

 

Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

67  

(3 fra anden 

kommune) 

0 0 0 67 

Ældre med 

støtteperson 

1 0 0 0 1 

Støttepersoner 1 0 0 0 1 

 

Hjemmehjælp 
Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj Marts April Maj 

Borgere med 

hjemmehjælp 

114 113 114 2 2 1 1 1 1 0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

12 

+ 

1 

revalident 

12 

+ 

1 

revalident 

12 

+ 

1 

reva 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 
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Plejehjemmet ”Qupanuk” 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i maj 2019 

Beboere Antal 

Beboere der kan klare sig 3 

Med støttebehov 38 

Beboere med handicap 2 

Demente 26 

Aflastning 1 

Beboere i alt  40 

  

Personale  

Faglærte 17 

Ufaglærte 52 

Støttepersoner  9 

Antal på venteliste, revideret 

maj 2019 

28 

 

Der er 42 pladser på plejehjemmet. Til den ene plads har der været visiteret en borger, der ikke ville 

tage imod pladsen alligevel, og den er tildelt en anden borger, der venter på at flytte ind. 

 

På den anden plads er værelset under renovering. 

Dette udbedres hurtigst muligt, så pladsen kan tilbydes en borger. 

 

Konto 48 - Handicap: 
Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 19.646 25.151 43,9%

44.798 0 0 44.798 19.646 25.151 43,9%

Handicapområdet (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 48 udviser et merforbrug på 2,3 % svarende til kr.1.030.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes primært at budgettet på konto 48 ikke er tilpasset det faktiske forbrug og behov. 

Der skal omplaceres til kontoen ved en budgetomplacering. 

 
Tabel 17 Antal på handicapområdet  

  Børn med 

handicap 

Voksne 

med 

handicap 

Beboere i 

boenheder 

Voksne på 

døgninst 

Grønland 

Voksne på 

døgninst i  

Danmark 

Børn på 

døgninst i 

Grønland 

Børn på 

døgninst i 

Danmark 

Borgere 

med 

handicap 

i alt 

Marts  13 83 28 6 10 5 3 148 

April   13 82 29 5 10 5 3 147 

Maj  13 82 29 5 10 5 3 147 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter: 
Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 0 168 0,0%

168 0 0 168 0 168 0,0%I alt

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

 
 

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 41,67 %, svarende til kr. 70.000. Dette skyldes intet forbrug  

på denne konto til og med maj 2019.  
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Bæredygtige konsekvenser 

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde  

jævnfør sagsfremstillingen.  

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil  

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo maj 2019 balancerer, og der er refusioner  

på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo maj 2019. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold  

- at månedsrapporten for ultimo maj 2019 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo maj 2019 Sisimiut 
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Punkt 03 Månedsrapport ultimo maj 2019, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.00.01 

 

 

Baggrund 

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges 

månedsrapport ultimo maj 2019 for Område for Familie, Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 41,67% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inklusive bygder ligger forbruget på 46,61 % svarende til et 

forbrug på kr. 47.238.664,31 ud fra bevilling på kr. 101.357.000,00. 

Det vil sige at der for maj 2019 udvises et merforbrug på 4,94 % svarende til kr. 5.007.035,8 ud fra 

periodisk bevilling. 

Konto 41 såfremt udgifterne for maj pågår normalt, ville forbruget ligge på 62,71 %. 

Konto 43 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 36,97 %. 

Konto 46 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 14,53 %. 

Konto 47 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 45,68 %. 

Konto 48 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 42,18 %. 

 

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq 
Tabel 1 Konto 4 

Området for Familie (1.000 
kr.) 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40 Fripladser, 

daginstitutioner 
104 0 0 104 35 69 33,3% 

41 Hjælpeforanstaltninger 
for børn og unge 

15.094 0 0 15.094 8.584 6.510 56,9% 

43 Social førtidspension  8.799 0 0 8.799 4.073 4.726 46,3% 

44 Underholdsbidrag 214 0 0 214 0 214 0,0% 

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 2.554 3.812 40,1% 

46 Andre sociale udgifter 904 0 0 904 427 477 47,2% 

47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 17.795 16.047 52,6% 

48 Handicapområdet 35.548 0 0 35.548 13.660 21.888 38,4% 

49 Andre sociale ydelser 486 0 0 486 111 375 22,9% 

                  

I alt 101.357 0 0 101.357 47.239 54.118 46,6% 
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Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner 
Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner  

Hjælpeforanstaltninger for børn 
og unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  
40 Hjælpeforanstaltninger til        

      børn og unge 104 0 0 104 35 69 33,3% 

  

 

              

I alt 104 0 0 104 35 69 33,3% 

 

Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindreforbrug på 8,37 % svarende til kr. 

8.704,8 ud af bevillingen. 

Der er forudbetalt for 15 børn for juni. 

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 
Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Hjælpeforanstaltninger  for 
børn og unge 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 
  

Konto Kontonavn             i %   

 41 Hjælpeforanstaltninger 
for børn og unge 

15.094 0 0 15.094 8.584 6.510 56,9% 
  

                    

I alt 15.094 0 0 15.094 8.584 6.510 56,9%   

 

Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge udviser merforbrug med 15,23 %, svarende til 

kr. 2.298.816,20 ud af bevilling på kr. 15.094.000 

 

Børn der er anbragt udenfor hjemmet er pr. 31. maj er blevet flere med 4, der har været i alt 4 

tilflyttere, hvor børn de er anbragt på henholdsvis plejeforældre samt på døgninstitutioner. To børn 

var anbragt hos plejeforældre, mens forældrene gennemgik behandling, 1 barn er midlertidigt 

anbragt hos plejeforældre, da den ene af søskende på grund af sygdom, fortsat var sammen med sin 

mor. 

 

I starten af maj, har Området for Familie i samarbejde med Familiecenteret, været i Kangerlussuaq 

for at yde krisehjælp i forbindelse med selvmord.  

Man har bemærket, at der er flere børn der bor hjemme eller bor hos plejeforældre der har behov for 

støtteperson. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Marts April  Maj  

Anbragte i plejefamilie 28 29 28 

Anbragte i professionel plejefamilie 2 2 2 

Hjemmestyrets døgninstitution 5 5 4 

Private døgninstitutioner 7 7 8 

Midlertidige akutte anbringelser 0 1 0 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  42 43 42 

    

Børn og unge under forlænget forsorg   6 5 

Børn med støttepersoner   7 7 7 
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Konto 43 - Førtidspension 
Tabel 5 konto 43 -Førtidspension 

Førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

43 Førtidspension 8.799 0 0 8.799 4.073 4.726 46,3% 

                  

I alt 8.799 0 0 8.799 4.073 4.726 46,3% 

 

Konto 43 – Førtidspension har merforbrug med 4,63 % svarende til kr. 407.393,70 ud af bevilling 

på kr. 8.799.000. 

Merforbruget skyldes, at man har medtaget forudbetaling af pension for juni på kr. 1.140.547,00, 

dog er tillægget på kr. -608.175,50 ikke medtaget. Såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville 

forbruget ligge på 36,97 % 

 
Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder 

Måned: Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt 

Marts 125 11 5 6 147 

April 128 11 2 6 147 

Maj 129 10 2 6 147 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag 

Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

44 Underholdsbidrag, 
betalt forud 

214 0 0 214 0 214 0,0% 

I alt 214 0 0 214 0 214 0,0% 

 

Konto 44, det indstilles, at bevillinger til Underholdsbidrag bliver omplaceret til en anden konto.  

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 
Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp 

Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 2.554 3.812 40,1% 

                  

I alt 6.366 0 0 6.366 2.554 3.812 40,1% 

 

Konto 45, Offentligt Hjælp har et mindreforbrug på 1,57 %, svarende til kr. 99.946,20 ud af 

bevilling på kr. 6.366.000,00. Forbruget under konto for offentlig hjælp er som forventet. 

264 personer rettede henvendelse til Området for Familie i Maniitsoq i maj måned. Det fleste 

henvendelser var ansøgning om tildeling af offentlig hjælp, og personer der kommer med bilag i 

forbindelse med deres ansøgninger. 

 

Andre henvendelser har drejet sig om økonomisk beregning, og i den forbindelse, når de retter 

henvendelse for anden gang, skal de medtage bilag, derfor kan det se ud som, at der har været 

mange henvendelser, der kan også være tidsbestillinger til en sagsbehandler, personer under 

karantæne, og personer der har rettighed til hjælp for solar, får hjælp gennem rekvisitioner, og der 

er medtaget personer der ønsker status for sagen, hvor sagsbehandleren stadig ikke er færdig med 

sagsbehandling. 
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Der var 27 under match gruppe 3, der stemplede sig som arbejdssøgende i maj måned. Personer 

under match gruppen er bl.a. misbrugere af hash og alkohol, der er uvillige til at tage behandling, og 

der er nogle, der er uvillige til at tage arbejde på grund af deres vilkår. 

 
Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Mar. Apr. Maj Mar. Apr. Maj Mar. Apr. Maj Mar. Apr. Maj 

Antal 

modtagere 

af offentlig 

hjælp 

112 107 125 8 4  3 1  5 1  

Antal i 

karantæne 
6  24 0   0   0   

Match 

gruppe 3 
30  27 0   0   0   

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 
Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Andre sociale udgifter (1.000 
kr.) 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

46 Andre sociale udgifter 904 0 0 904 427 477 47,2% 

        0         

I alt 904 0 0 904 427 477 47,2% 

 

Konto 46 Andre sociale ydelser – udviser et merforbrug på 5,53 %, svarende til kr. 49.991,20. I maj 

var der i gennemsnit 25 der modtog barselsdagpenge, tilskud fra Selvstyret på kr. 295.251,00 er 

ikke medtaget. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 
Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg 

Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 17.795 16.047 52,6% 

                  

I alt 33.842 0 0 33.842 17.795 16.047 52,6% 

 

Konto 47 ældreforsorg udviser et merforbrug på 10,93 %, svarende til et forbrug på kr. 

3.698.930,60 ud af et budget på kr. 33.842.000. Merforbruget skyldes, at der i maj er forudbetalt for 

juni for alderspensioister på kr. 2.597.045,00, hvor man ikke har fratrukket tilskud fra Selvstyret på 

kr. 2.337.340,50. 

Konto 47 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 45,68 %. 

 
Tabel 12 - Antal alderspensionister inkl. bygder 

Maj 2019 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

Marts 241 37 09 12 299 

April 243 35 12 13 303 

Maj 241 35 12 13 301 
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Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støtteperson, inkl. bygder 

Maj 2019 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik I alt  

Antal på venteliste til 

ældreboliger 
27 0 0 0 27 

Ældre med støtteperson 19 1 1 1 22 

Støttepersoner 4 1 1 1  7 

Parenteser under Napasoq og Atammik fungerer både som støttepersoner og hjemmehjælpere. 

 

Hjemmehjælp 
Tabel 14 -  Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for oktober 2018 inkl. bygder 

Maj 2019 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Mar. Apr. maj  Mar. Apr. maj  Mar. Apr. maj  Mar. Apr. maj  

Med hjemmehjælp  

76 

 

67 64 

 

15 

 

13 14 

 

3 

 

6 3 

 

7 

 

7 7 

Hjemmehjælpere  

6 

 

6 6 

 

3 

 

3 3 

 

2 1 1 

 

3 

 

3 3 

Hjemmehjælpere til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også som støttepersoner. 

 

Plejehjemmet "Neriusaaq" og aldersomshjemet i Kangaamiut 

Plejehjemmet "Neriusaaq" har plads til 44, hvor 2 stuer benyttes som aflastningsstuer. 

Alderdomshjemmet i Kangaamiut har plads til 8. 

 
Tabel15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i amj måned 2019 samt venteliste. 

 
Beboere Antal 

Selvhjulpne beboere 9 

Beboere med behov for støtteperson 10 

Beboere med handicap 6 

Demente 17 

Borgere i aflastning 2 

Beboere i alt 42  

Personalet:   

Faglærte 27 

Ufaglærte 29 

Månedslønnede  25 

Timelønnede 34 

Støttepersoner 3 

Under aktivering 3 

Ventelisten pr. 31.05.19 14 

 

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut   

 Antal 

Selvhjulpne beboere 0 

Beboere med behov for støtteperson 7 

Beboere med handicap 0 

Demente 1 

Personalet: 13 

Faglærte 3 

Ufaglærte 10 

Støttepersoner 0 

Ventelisten pr. 31.05.2019 1 
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Konto 48 - Handicapområdet 
Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet 

Handicapområdet  Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

48 
Handicapområdet       

35.548  0 0 
      
35.548  

13.660 21.888 38,4% 

        0         

I alt 35.548 0 0       
35.548  

13.660 21.888 38,4% 

 

Konto 48 – Handicapområdet har mindreforbrug med 3,10 %, svarende til kr. 1.101.988,00 ud af en 

bevilling på kr. 35.548.000,00. 

Mindreforbruget skyldes, at man ikke har modtaget regninger på i alt 1.331.182,00 for ultimo maj 

fra døgninstitutioner i Danmark.  

Konto 48 såfremt udgifterne for maj er retvisende, ville forbruget ligge på 42,18 %. 
 

Tabel 17 Antal handicappede klienter. 

Måned  Børn 

med  

handi-

cap  

Voksne 

med  

handi- 

cap  

Be- 

boere  

bo- 

enheder 

Voksne på   

Døgn- 

institu- 

tioner på   

Grønland  

voksne 

Voksne på   

Døgn- 

institutioner  

i Danmark  

Voksne på  

Døgn- 

Institu-

tioner  

på  

Grønland  

Børn   

Døgn- 

istitutioner  

i  

Danmark  

Børn   

Antal i alt  

for personer 

under for- 

ordningen  

for handi- 

cappede 

 

Marts 14 65 11 13 10 1 0 114 

April 15 69 11 13 10 1 0 118 

Maj 15 68 12 13 10 1 0 118 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser 

Andre sociale udgifter (1.000 
kr.) 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn             i % 

                  

49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 111 375 22,9% 

        0         

I alt 486 0 0 486 111 375 22,9% 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 

i starten af maj har Området for Familie i samarbejde med Famiiecenteret været i Kangerlussuaq for 

at yde krisehjælp, hvor udgiften beløber sig til kr. 28.980,00 

 

Status for forbruget for behandlingen er på kr. 54.593,50, i denne tid af året, er forbruget ikke så 

højt, dog forventer man, at man skal have forbrug for resten af året, da man forventer, at der skal 

være forbrug til planlægning af tiltag for arbejdssøgende under matchgruppe 3. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfældet, 

jævnfør sagsfremstillingen. 

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at man har udarbejdet rapporten for ultimo maj med de oplysninger 

man har fået, hvor man for eksempel mangler større regninger for børn og handicappede, der er 

anbragt på døgninstitutioner. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

 

- At månedsrapporten for ultimo maj 2019 tages til efterretning  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Balance for konto 4 ultimo maj 2019 Maniitsoq 
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Punkt 04 Halvårsrapport ultimo juni 2019, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. 

Sisimiut 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

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

fremlægges halvårsrapport ultimo juni 2019 for Område for Familie, Sisimiut. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.  

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 50,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 58,1 % svarende til forbrug 

på kr. 68.565.000 ud fra bevilling på kr. 117.996.000. 

Det vil sige at der med udgangen af juni 2019 udvises et merforbrug på 8,1% svarende til kr. 

9.567.000 ud fra periodisk bevilling. 

Dette skyldes primært at der er forudbetalinger på både førtids- og alderspension for juli på i alt kr. 

5.569.186, og refusion på konto 43, 46 og 47 på i alt kr. 4.777.444 ikke var tilgået kommunen 

endnu ved udgangen af 2. kvartal. 

 

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.569.186 ikke tælles med i forbruget og  

refusionen på i alt kr. 5.137.151 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 57.858.663 og 

det nøjagtige forbrug i % være på 49,03 %. 

 

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut 
Tabel 1 Konto 4 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser på daginstitutioner 168 0 0 168 37 131 22,1%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 15.232 0 0 15.232 9.910 5.322 65,1%

43 Social førtidspension 10.251 0 0 10.251 7.207 3.044 70,3%

44 Underholdsbidrag 0 0 0 0 0 0 0,0%

45 Offentlig hjælp 11.990 0 0 11.990 3.752 8.238 31,3%

46 Andre sociale udgifter 632 0 0 632 644 -12 101,8%

47 Ældreforsorg 34.757 0 0 34.757 25.086 9.671 72,2%

48 Handicapområdet 44.798 0 0 44.798 21.929 22.869 49,0%

49 Andre sociale udgifter 168 0 0 168 0 168 0,0%

117.996 0 0 117.996 68.565 49.431 58,1%

Familieområdet (1.000 kr.)

I alt   
 

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:  
Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

40-01-10Friplads på daginstutioner Sisimiut 168 0 0 168 37 131 22,1%

168 0 0 168 37 131 22,1%

Fripladser på daginstutioner(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 27,9% svarende til kr. 46.900,00 ud fra periodisk bevilling.  

I Sisimiut er der for juni måned betalt fripladser for 17 børn.  
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Konto 41- Børn og Unge:  
Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

41-01-10Hjælpeforanstaltninger 1.657 0 80 1.737 413 1.324 23,8%

41-02 Plejeophold 1.683 0 0 1.683 1.972 -289 117,2%

41-03 Akut familiepleje 135 0 0 135 132 3 98,0%

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 4.181 0 -680 3.501 845 2.656 24,1%

41-07 Private døgninstitutioner 2.292 0 0 2.292 4.709 -2.417 205,5%

41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 104 0 0 104 49 55 47,1%

41-09 Familiebehandling 5.180 0 0 5.180 1.788 3.392 34,5%

15.232 0 0 15.232 9.910 5.322 65,1%

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 41 udviser et merforbrug på 15,1 % svarende til kr. 2.300.000 ud af periodisk bevilling.   

Der er foretaget omplaceringer indenfor denne konto. Og der skal være budgetomplaceringer på 

flere konti under konto 41. 

 

Konto 41-01: 

Der er et mindre forbrug på 26,2 % svarende til kr. 434.000. Der har ved udgangen af 2. kvartal 

været støttepersoner til færre børn end forventet. 

 

Konto 41-02: 

Der er et merforbrug på 67,2 % svarende til kr. 1.131.000. Dette skyldes flere akutte anbringelser af 

børn end forventet. 

 

Konto 41-03: 

Der er et merforbrug på 48 % svarende til kr. 65.000. Dette skyldes at der har været flere akutte 

anbringelser end forventet. 

 

Konto 41-05: 

Der er et mindre forbrug på 25,9 % svarende til kr. 1.083.000. Dette skyldes, at der er færre børn 

anbragte på selvstyrets døgninstitutioner end forventet. 

 

Konto 41-07: 

Der er et merforbrug på 155,5% svarende til kr. 3.600.000. Dette skyldes, at der er foretaget flere 

anbringelser på private døgninstitutioner end forventet.  

 

Konto 41-09: 

Der er et mindre forbrug på 15,5 % svarende til kr. 803.000. Dette skyldes manglende udbetaling til 

månedslønnede grundet vakante stillinger samt manglende afholdelse på nuværende tidspunkt af 

familieprojekter. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2017 2018 

Alm. plejefamilie 33 33 

Professionelle plejefamilie   

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 

Private døgninstitutioner 1 3 

Timi Asimi.  2 

Børn og unge under forlænget forsorg    

Børn med støttepersoner  3 4 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  35 39 
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Tabel 4 Antal anbragte børn 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 35 børn der er anbragt, dog er der 9, der opholder sig hos sine forældre. Der er ikke lavet 

sagsfremstilling på hjemtagelæserne endnu. Der er ikke betaling af plejevederlag for disse 9 børn.  

 

Konto 43 - Førtidspension: 
Tabel 5 Konto 43-Førtidspension 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

43-01 Førtidspension før 1/1-2002 0 0 0 0 3 -3 0,0%

43-03 Førtidspension efter 1/7-2016 10.251 0 0 10.251 7.204 3.047 70,3%

I alt 10.251 0 0 10.251 7.207 3.044 70,3%

Førtidspension (1.000 kr.)

 
Konto 43-01:  

Dette er en fejlkontering, og dette skal rettes. 

 

Konto 43-02:  

Der er et merforbrug på 20,3% svarende til kr. 2.090.000 ud fra periodisk bevilling.  

Forbrug skyldes, at juli 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.619.938 inklusiv bygderne er med i 

juni måneds forbrugsrapport.   

Refusion på i alt kr. 838.789 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender 

regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka den 5. i efterfølgende måned, 

og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 1.619.938 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 838.789 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 4.748.273 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 46,3 %. 
 

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder 2018 og 2019 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

April 198 196 4 3 2 1 2 3 206 203 

Maj 198 196 4 3 2 1 3 3 207 203 

Juni 193 190 4 3 2 1 2 3 201 197 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

44 Afskrivning / A-bidrag (Art 0720) 0 0 0 0 0 0 0,0%

0 0 0 0 0 0 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
 

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44. 

 April Maj  Juni 

Almindelige plejefamilie 37 35 26(9) 

Professionel plejefamilie 0 0 0 

Selvstyreejet døgninstitutioner 1 1 2 

Private døgninstitutioner 8 8 10 

Akutte anbringelser 3 3 10 

Surrogatanbringelser  1 1 1 

Anbragte udenfor hjemmet i alt 50 48 58 

Aflastning 1 0 1 

Hjemtagelser 0 0 2 

Børn og unge med efterværn  0 0 0 

Børn med støttepersoner  4 4 4 
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Konto 45 - Offentlig hjælp: 
Tabel 8 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

45-01 Off. hj. Skattepligtig Sisimiut 11.990 0 0 11.990 3.752 8.238 31,3%

45-03 Off. Hj. Ikke skattepligtig 0 0 0 0 0 0 0,0%

11.990 0 0 11.990 3.752 8.238 31,3%

Offentligt hjælp (1.000 kr.)

Total  
 

Konto 45-01: 

Der udviser et mindre forbrug på 18,7% svarende til kr. 2.242.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at der i løbet af årets første 6 måneder er flere arbejdsledige, der har fået 

arbejdstilbud.  

  
Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder 2018 og 2019 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

Apr Maj Juni Apr Maj Juni Apr Maj Juni Apr Maj Juni 

18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 

Antal 

offentlig 

hjælps 

modtagere 

309 184 140 48 123 122 8 11 9 6 4 2 6 13 5 4 6 4 3 1 5 2 2 2 

Antal med 

karantæne 

1 0 3 5 1 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Matchgr 3 10 62 10 86 4 51 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 

 

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 28.05.19 – 24.06.19. 

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp mere end 123 (men fra den 14-23/6-19 er antallet 

ikke med, da har Modtagelse ikke har udfyldt papirerne), og 51 arbejdsledige er registreret til Mach 

Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis 

personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie. 

I juni 2019 er der i alt 202 ledige der blev registreret, heraf kvinder 103 og 99 mænd. 

 

De 51 personer, der nu er registreret som matchgruppe 3 er de borgere, der har modtaget offentlig 

hjælp uden at de har været registreret som arbejdssøgende. Dette er blevet afklaret på et tværfagligt 

møde mellem Arbejdsmarkedskontoret og Området for Familie. 

 

Konto 46 - Andre sociale ydelser: 
Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

46-01 Dagpenge ved barsel mv. 632 0 0 632 644 -12 101,8%

632 0 0 632 644 -12 101,8%

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 46-01: 

Der udviser merforbrug på 51,8% svarende til kr. 327.000 ud fra periodisk bevilling.  

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 359.707 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. 

Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i 

efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 

Hvis refusionen på i alt kr. 359.707 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 384.293 og 

det nøjagtige forbrug i % være på 60,75 %. 
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Konto 47 – Ældreforsorg: 
Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

47-01 Alderspension 6.988 0 0 6.988 7.239 -251 103,6%

47-02 Hjemmehjælp 4.965 0 0 4.965 2.145 2.820 43,2%

47-09 Alderdomshjemmet 20.827 0 0 20.827 14.511 6.316 69,7%

1.361 0 0 1.361 237 1.124 17,4%

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet 616 0 0 616 954 -338 154,9%

47 34.757 0 0 34.757 25.086 9.671 72,2%

Ældreforsorg (1.000 kr.)

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

 
 

Konto 47 udviser et overforbrug på 22,2% svarende til kr. 7.700.000 ud fra periodisk bevilling. 

Forbrug skyldes, at udbetalinger for juli 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 3.578.948 inklusiv 

bygderne er med i juni måneds forbrugsrapport.   

Refusion på i alt kr. 3.578.948 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet 

sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka den 5. i efterfølgende 

måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned. 

 

Hvis forudbetalingerne på i alt 3.949.248 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt  

kr. 3.578.948 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 17.557.804 og det nøjagtige forbrug  

i % være på 50,5 %. 

 

Konto 47-01: 

Der er et overforbrug på 53,6 % svarende til kr. 3.700.000. Det skyldes som ovenfor nævnt 

forudbetalinger af pension for juli samt manglende tilgang af refusion. 

 

Konto 47-02: 

Der er et mindre forbrug på 6,8 % svarende til kr. 338.000. 

Dette skyldes primært manglende udbetaling til timelønnede medarbejdere i det første halve år i 

2019. 
 

Konto 47-09: 

Der er et merforbrug på 19,7 % svarende til kr. 4.103.000. 

Dette skyldes at der har været betalt for anskaffelse af et nyt kaldeanlæg samt at der er udskiftet el 

belysning i hele huset grundet manglende reservedele til de tidligere armaturer. 

 

Konto 47-15 

Der er et mindre forbrug på 32,6 % svarende til kr. 444.000. 

Der er ubrugte midler på Ældrerejser på i alt kr. 190.000,00 og der er mindre forbrug på køb af 

buskort. 

 

Konto 47-20: 

Der har været et merforbrug på 104,9% svarende til kr. 646.000 denne konto. Det skyldes flere 

indlæggelser og efterfølgende plejeophold ved sundhedsvæsenet end forventet. 
 

Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder 2018 og 2019 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

April 439 445 5 2 4 2 6 6 454 455 

Maj 441 445 3 2 3 2 6 6 453 455 

Juni 443 434 3 2 3 2 6 7 455 445 
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Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder 2018 og 2019 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq I alt  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Antal på 

venteliste til 

ældreboliger 

66 68 

(2 fra 

anden 

kommune) 

2 0 0 0 0 0 68 68 

Ældre med 

støtteperson 

3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Støttepersoner 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 

 
Hjemmehjælp 
Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 2018 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 Apr Maj Juni Apr Maj Juni Apr Maj Juni Apr Maj Juni 

Borgere 

med 

hjemmeh

jælp 

124 129 130 2 2 2 2 2 0 0 0 1 

Hjem-

me-

hjælpere 

inklusiv 

ledere 

14+ 

revali

dent  

15 15 2 2 2 1 0 

Stil-

ling 

kan 

ikke 

besæt

tes  

0 0 0 

Stillin

g 

kasn 

ikke 

besæt

tes 

(0) 

Ved 

privat 

firma 

 

Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 2019 

 Sisimiut Sarfannguit Itilleq Kangerlussuaq 

 April Maj Juni April Maj Juni April Maj Juni Apr Maj Juni 

Borgere med 

hjemmehjælp 

113 114 108 2 1 1 1 1 1 0 0 0 

Hjemme-

hjælpere 

inklusiv ledere 

12 

+ 

1 

revalident 

12 

+ 

1 

reva 

12 

+ 

1  

reva 

2 2 1 0 0 1 0 0 0 

 

Plejehjemmet ”Qupanuk” 

 
Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i juni 2018 og 2019 

Beboere Antal i 2018 Antal i 2019 

Beboere der kan klare sig 6 3 

Med støttebehov 34 38 

Beboere med handicap 2 2 

Demente 23 22 

Aflastning 1 0 

Beboere i alt  38 

Personale   

   

Personale   

Faglærte 24 19 

Ufaglærte 45 52 

Støttepersoner  9 9 

Revalidenter  3 

Antal på venteliste Revideret 28/6-2018:  26 Revideret 30/6-2019:      26 
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Konto 48 - Handicap: 
Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet 

Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet 1.793 0 0 1.793 0 1.793 0

48-01 Hjemmeboende børn 2.313 0 0 2.313 945 1.368 40,9%

48-02 Hjemmeboende voksne 3.667 0 0 3.667 1.925 1.742 52,5%

48-03 Bofællesskaber 14.231 0 0 14.231 7.285 6.946 51,2%

48-04 Værestedet IVIK 374 0 0 374 37 337 9,9%

48-05 Aktiviteter for handicappede voksne 3.163 0 0 3.163 1.781 1.382 56,3%

48-15 Hjælpemidler, hjemmeboende 527 0 0 527 573 -46 108,7%

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn 2.826 0 0 2.826 3.217 -391 113,8%

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne 3.051 0 0 3.051 2.502 549 82,0%

48-20 Handicapinstitutioner Danmark børn 0 0 0 0 -271 271 0,0%

48-21 Handicapinstitutioner Danmark voksne 12.853 0 0 12.853 3.935 8.918 30,6%

44.798 0 0 44.798 21.929 22.869 49,0%Total

 
Konto 48 udviser et mindre forbrug på 1,0 % svarende til kr. 448.000 ud fra periodisk bevilling.  
 

Konto 48-00: 

Der er ingen forbrug på denne konto, da der ikke er ansat en støttepersonkoordinator. Fra denne 

konto skal der omplaceres til andre konti, så denne konto nulstilles. 

 

Konto 48-01: 

Der er et mindre forbrug på 9,1 % svarende til kr. 210.000. Dette skyldes til største del at personalet 

har delt timer med støtte for voksne. Dette har ikke kunnet opdeles i bogføringen. 

 

Konto 48-02: 

Der er et merforbrug på 2,5 % svarende til kr. 92.000. Dette skyldes til største del at personalet har 

delt timer med støtte for børn samt for voksne i boenhederne. Dette har ikke kunnet opdeles i 

bogføringen. 

 

Konto 48-03: 

Der er et merforbrug på 1,2 % svarende til kr. 171.000. Dette skyldes primært at der har været større 

personaleforbrug i forbindelse med at boenheden i blok 7 skulle lukkes og at der i den forbindelse 

har måttet flyttes beboere fra 4 lejligheder til midlertidige boliger. I den forbindelser er der også 

blevet brugt ekstra midler til oprettelse af de nye lejemål og fornyelse af møblement med videre.  
 

Konto 48-04: 

Der er et mindre forbrug på 40,1 % svarende til kr. 150.000. Dette skyldes at der ikke har været 

store udgifter på værestedet Ivik endnu i 2019. 

 

Konto 48-15: 

Der er et merforbrug på 58,7 % svarende til kr. 309.000. Dette skyldes at der er købt flere 

hjælpemidler til borgere, som har ventet på indstilling til dette fra ergoterapeuten. 

 

Konto 48-16: 

Der er et merforbrug på 63,8 % svarende til kr. 1.800.000. Dette skyldes at budgettet er sat for lavt, 

og ikke justeret siden der har været forhøjelse af takstbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner.  
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Konto 48-17: 

Der er et merforbrug på 32 % svarende til kr. 976.000. Dette skyldes at budgettet er sat for lavt, og 

ikke justeret siden der har været forhøjelse af takstbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner. 

 

Konto 48-20: 

Der er et mindre forbrug på 18,4 % svarende til kr. 68.816,00. Dette skyldes at regninger fra flere af 

de danske kommuner kommer kvartalsvis, så alle regninger er endnu ikke modtaget for det første 

halve år. 

 

Konto 48-21: 

Der er et mindre forbrug på 19,4% svarende til kr. 2.493.000. Dette skyldes at flere danske 

kommune kun fremsender regninger kvartalsvis på anbragte borgere i deres kommune. 

 
Tabel 17 Antal på handicapområdet 2018 og 2019 

  Børn med 

handicap 

Voksne 

med 

handicap 

Beboere i 

boenheder 

Voksne på 

døgninst 

Grønland 

Voksne på 

døgninst i  

Danmark 

Børn på 

døgninst i 

Grønland 

Børn på 

døgninst i 

Danmark 

Borgere 

med 

handicap 

i alt 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

April   13  82 30 29 6 5 9 10 6 5 0 3 149 147 

Maj   13  82 30 29 6 5 9 10 6 5 0 3 149 147 

Juni   13  82 30 29 6 5 8 10 5 5 0 3 149 147 

 

Konto 49 - Andre sociale udgifter: 
Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter 

Budget Tillæg Omplc. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

Konto Kontonavn i %

49-03 Sociale projekter 168 0 0 168 0 168 0,0%

168 0 0 168 0 168 0,0%

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)

Total  
 

Konto 49 

Der har ikke været forbrug på denne konto i 2. kvartal.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde 

jævnfør sagsfremstillingen.  

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo juni 2019 balancerer, og der er refusioner på 

flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo juni 2019. 
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Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold  

- at halvårsrapport ultimo juni 2019 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Balance konto 4 ultimo juni 2019 Sisimiut 

2. 5.1 Skabelon til forbrugsanalyse for institutioner (fra Håndbog i Økonomirapportering og 

budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia)  
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Punkt 05 Halvårsrapport 2019 for Udvalget for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges 

halvårsrapport 2019 fra Området for Familie i Maniitsoq.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.  

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 50% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. 

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 53,8 % svarende til et forbrug 

på kr. 54.514.156,25 ud fra bevilling på kr.101.357.000,00. 

Dvs. at der for den første halve år har været merforbrug på 3,8 %, svarende til kr. 3.835.656,25.   

Konto 41: Manglende regninger fra Selvstyret udgør 674.294,00 kr, dvs. forbruget vil ligge på 

72,81 % hvis alle regninger er modtaget til tiden. 

Konto 43: Refusion på førtidspensioner på kr. 613.950,00 er ikke modtaget, forbruget vil derefter 

udgøre 46,92 %. 

Konto 46: Refusion på barselsdagpenge på 196.272,18 er ikke modtaget, forbruget vil derefter 

udgøre 20,24 %. 

Konto 47: Refusion på alderspensioner på kr. 2.335.606,20 kr. er ikke modtaget, forbruget vil 

derefter udgøre 53,59 %. 

Konto 4 – Maniitsoq vil ligge på 51,97 % hvis det manglende regninger samt refusioner fra 

Selvstyret er modtaget rettidigt. 

 

Konto 4 - Området for Familie Maniitsoq 
Tabel 1  
Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40 Fripladser, daginstitutioner 104 0 0 104 43 61 41,7%

41 Hjælpeforanstaltninger for børn 15.094 0 0 15.094 10.316 4.778 68,3%

43 Social Førtidspension 8.799 0 0 8.799 4.743 4.056 53,9%

44 Underholdsbidrag 214 0 0 214 0 214 0,0%

45 Offentlig hjælp 6.366 0 0 6.366 2.882 3.484 45,3%

46 Andre sociale ydelser 904 0 0 904 379 525 41,9%

47 Ældreforsorg 33.842 0 0 33.842 20.473 13.369 60,5%

48 Handicapområdet 35.548 0 0 35.548 15.566 19.982 43,8%

49 Andre sociale udgifter 486 0 0 486 113 373 23,2%

101.357 0 0 101.357 54.514 46.843 53,8%I alt  
 

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner 
Tabel 2 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

40-01 Friplads i dagforanstaltninger for børn               

(Art 0730)

104 0 0 104 43 61 41,7%

104 0 0 104 43 61 41,7%

Dagforanstaltninger for børn og unge

I alt  
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Konto 40-01: Dagforanstaltninger for børn og unge   

Udviser et mindreforbrug på 8,3 %, svarende til kr. 8.632,00 ud af en budget på kr. 104.000. For 

den første halve år, er der betalt for 16 børn for daginstitutioner. 

 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 
Tabel 3 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

41-01 Hjælpeforanstaltninger 1.633 0 80 1.713 795 918 46,4%

41-02 Plejeophold 2.025 0 0 2.025 1.618 407 79,9%

41-03 Akut familiepleje 74 0 0 74 125 -51 168,6%

41-04 Proffessionel familiepleje 601 0 -80 521 219 302 42,0%

41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 4.675 0 0 4.675 1.752 2.923 37,5%

41-07 Private døgninstitutioner 2.236 0 0 2.236 3.177 -941 142,1%

41-08 Socialt forebyggelsesarbejde 0 0 0 0 1.007 -1.007 #DIVISION/0!

41-09 Familiebehandling 3.850 0 0 3.850 1.623 2.227 42,2%

15.094 0 0 15.094 10.316 4.778 68,3%

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Udviser et merforbrug på 18, %, svarende til kr. 2.762.202,00, merforbruget skyldes, at der har 

været mange udgifter til anbringelse udenfor hjemmet af børn og unge og akut anbringelser for den 

første halve år, merforbruget skyldes også, at der for i år ikke er afsat midler til Familiecenteret. 

 

Området for Familie Børne og Familieafdeling servicerer i alt 169 personer, 105 børn og 64 

forældre, som ikke er blevet anbragt udenfor hjemmet, men som ønsker støtte iht. børneloven, eller 

med udgangspunkt i modtagne bekymringsbreve. Sagsbehandlingen foregå med det formål, at de 

ikke skal anbringes udenfor hjemmet. 

 

Der er 38 børn som serviceres, som er anbragt udenfor hjemmet, som er blevet flyttet til 

døgninstitutioner fra plejeforældre. Børn der er anbragt udenfor hjemmet i perioden fra januar til 

juni er stiget med 4, da forældremyndighedsindehaveren med 4 søskende flyttede fra 

Kommuneqarfik Sermersooq til Qeqqata Kommunia Maniitsoq, hvor 2 børn blev anbragt hos 

plejeforældre og 2 blev anbragt på den selvejende døgninstitution Mælkebøtten.   To børn er 

midlertidig anbragt hos plejeforældre, mens forældrene var på behandling, børnene er hjemtaget 

igen. Et barn er blevet midlertidigt anbragt hos plejeforældre, da moderen skal passe en anden syg 

barn, frem børn er blevet hjemtaget. Der er fem børn som er blevet hjemtaget. 

 

Kangerlussuaq: primo maj var Området for Familie og Familiecenteret i Kangerlussuaq for at yde 

krisehjælp i forbindelse med selvmord. I midten af juni har det været nødvendigt at besøge den 

nærmeste familie for den person der har begået selvmord, hvor man rykkede planen frem til midten 

af juli. 

 
Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juni 2018 Juni 2019 

Anbragt hos plejefamilie 10 24 

Anbragte i professionel plejefamilie 02 02 

Selvstyrets døgninstitutioner 06 04 

Private døgninstitutioner: 08 08 

Timi Asimi 00 00 

Anbragte udenfor hjemmet i alt  26 38 

Børn og unge under forlænget forsorg 06  

Bekymringer under socialfaglige undersøgelse 22  

Børn med støttepersoner 03 06 

Børnefamilier og børn med særlige behov i alt 65/98 105/64 

Ansøgninger om at blive plejeforældre - samt fornyelser 14  

Antal klienter i Familiecenter i alt 25  
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Konto 41-01 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

Udviser et mindreforbrug på 3,6 %, kontoen benyttes til støtte til børn, hvor 6 børn har en 

støtteperson tilknyttet.  

 

Konto 41-02 Plejeophold 

Udviser et merforbrug på 29,9 %, merforbruget skyldes, at der er givet en 100 % plejevederlag for 6 

anbragte børn ud af 28 anbragte børn, der skal laves en ansøgning om tilpasning af budgettet for 

resten af året. 

 

Konto 41-03 – Akut anbringelse 

Udviser et merforbrug på 118,6 %, merforbruget skyldes, at der i starten af året er 8 børn der er 

midlertidigt anbragt i kortere og længere periode, for midlertidige anbringelser benyttes akut 

anbringelse, dernæst laver man indstilling til anbringelse hos plejeforældre. Der er to flere børn, da 

forældremyndighedsindehaver er flyttet til Qeqqata Kommunia fra en anden by. 

 

Konto 41-04 Prof. plejeforældre 

Udviser et mindreforbrug på 8 %, mindreforbruget skyldes, at der kun er 1 professionel 

plejeforældre. 

  

Konto 41-05 – Selvstyrets døgninstitutioner 

Udviser et mindreforbrug på 12,5 %, mindreforbruget skyldes, at man mangler regninger for fire 

børn. Ultimo kvartal er der 5 børn, hvor udgiften vil løbe sig til kr. 2.425.855,00, der mangler i alt  

674.294,00 kr. 

  

Konto 41-07 Private døgninstitutioner 

Udviser et merfobrug på 92,1 %, merforbruget skyldes, at otte børn er anbragt udenfor hjemmet. 

Der søges om tilpasning af budgettet. Der er to flere børn, da forældremyndighedsindehaver er 

flyttet til Qeqqata Kommunia fra en anden by. 

 

Konto 41-08 Boenhed for unge 

Der er ikke blevet afsat midler gennem budgettet for 2019 og overslagsårene, der skal laves en 

ansøgning om midler til budgettet og overslagsårene.  

Der er tre unge som bor på boenheden for unge. 

 

Konto: 41-09 Familiecenter  

Udviser et mindreforbrug på 7,80 %, svarende til kr. 300.300,00, mindreforbruget skyldes bl.a., at 

tiltagene til familier endnu ikke er opstartet, og kan først opstartes i næste måned. 

Klienter i alt 24. 

Åbent rådgivning i alt 4 + en ung person, samt 8 i alt i Atammik. 

Der er afholdt 2 spædbørnsmøder. 

11 børn og unge har lånt cykler. 
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Konto 43 – Førtidspension 
Tabel 5 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

43-03 Social førtidspension 8.799 0 0 8.799 4.742 4.057 53,9%

8.799 0 0 8.799 4.742 4.057 53,9%

Førtidspension (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 43 - Førtidspension 

Udviser et merforbrug på 3,9 %, svarende til kr. 343.161,00, der er tilkommet 9 nye 

førtidspensionister i den første halve år.  

 
Eqitsit 6 - Førtidspension inkl. bygder 

Førtidspension inkl. bygder Juni 2018 Juni 2019 

Maniitsoq 126 131 

Kangaamiut 9 10 

Napasoq 4 5 

Atammik 6 6 

Katillugit 145 152 

 

Konto 44 – Underholdsbidrag 
Tabel 7 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

44-01 Underholdsbidrag, ydet for forskud 211 0 0 211 0 211 0,0%

211 0 0 211 0 211 0,0%

Underholdsbidrag (1.000 kr.)

I alt  
Der er ingen forbrug under konto for Underholdsbidrag, den bruges ved udgangen af året.  

 

Konto 45 – Offentlig hjælp 
Tabel 8 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

45-01 Offentlig hjælp - skattepligtig 5.973 0 0 5.973 2.813 3.160 47,1%

45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig 393 0 0 393 69 324 17,5%

6.366 0 0 6.366 2.882 3.484 45,3%

Offentlig hjælp (1.000 kr.)

I alt  
 

Konto 45 – Offentlig hjælp 

Der ydes offentlig hjælp efter behov, engangs offentlig hjælp benyttes ikke så meget, der ydes hjælp 

på baggrund af modtagne ansøgninger. 

 

Konto 45-01 – Offentlig hjælp, ikke skattepligtige 

Konto har et mindreforbrug på 2,9 % svarende til kr. 173.217,00 ud af en bevilling på kr. 5.973.000. 

Konto for offentlig hjælp benyttes efter behov. 

 

Konto 45-03 – Offentlig hjælp - ikke skattepligtige 

Kontoen udviser et mindreforbrug på 32,5 %, svarende til kr. 127.725,00 ud af en bevilling på kr. 

393.000, konto for Offentlig hjælp benyttes efter behov. 
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Tabel 8 - Antal af modtagere af offentlig hjælp inkl. Bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik 

 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2018 Juni 2019 
Antal offentlig 

hjælps modtagere 
83 78 6 8 2 1 0 11 

Antal i karantæne 18 24 0  0 0 0 0 
Match gr. 3 29 53 1 0 0 0 0 0 

 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 
Tabel 9  

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

46-01 Dagpenge ved barsel mv. 750 0 0 750 349 401 46,5%

46-02 Sociale boliger (husly) 154 0 0 154 30 124 19,6%

904 0 0 904 379 525 41,9%I alt

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)

 
 

Konto 46 – Andre sociale ydelser 

Kontoen udviser et mindreforbrug på 8,1 procent, svarende til kr. 73.224,00. 

Andre sociale ydelser bliver registreret under barsel og udgifter for plejeforældre, der har været 

færre anbringelser end forventet i den første halve år. 

 

Konto: 46-01 Barselsdagpenge 

Udviser et mindreforbrug på 3,5 %, svarende til kr. 26.250,00, der er i alt inkl. bygder 27 der 

modtager barselsdagpenge. 

 

Konto 46-02 – Socialbolig 

Udviser et mindreforbrug på 30,4 %, mindreforbruget skyldes, at man mangler betaling for 

socialboliger for 3 måneder. 

 

Konto 47 - Ældreforsorg 
Tabel 10 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

47-01 Alderspension 5.601 0 0 5.601 4.220 1.381 75,3%

47-02 Hjemmehjælp 3.724 0 0 3.724 2.389 1.335 64,2%

47-09 Alderdomshjemmet 23.065 0 0 23.065 13.434 9.631 58,2%

47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre 932 0 0 932 293 639 31,4%

47-20 Plejeophold  ved Sundhedsvæsenet 520 0 0 520 137 383 26,3%

33.842 0 0 33.842 20.473 13.369 60,5%I alt

Ældreforsorg (1.000 kr.)

 
 

Konto 47 - Ældreforsorg 

Udviser merforbrug på 10,5 %, merforbruget skyldes, at alderspension udbetales forud, og da man 

ikke har fratrukket tilskud fra selvstyret og at man ikke har forhøjet udgifter til 

døgnhjemmehjælpen, samt at der har været mere driftudgifter i alderdomshjemmet Neriusaaq. 
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Konto 47-01 - Alderpension 

Udviser et merforbrug på 25,30 %, i rapporten har man medtaget alderspension for juli som er 

forudbetalt i juni med et beløb på kr. 2.595.118,00 samt at man har pr. 4. juli har modtaget tilskud 

fra Selvstyret på kr. -2.335.606,20. 
 

Tabel 10 - Antal alderspensionister inkl. bygder  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 Antal venteliste til ældreboliger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto 47-02 - Hjemmehjælp 

Udviser et merforbrug på 14,2%, svarende til et beløb på kr. 528.88 ud af budgetbeløb på kr. 

3.724.000. 

Merforbruget skyldes bl.a. at man ikke har medtaget udgifter til døgnhjemmehjælp. Og at man har 

indkøbt materialer for flere måneder. 

Det bliver mere mærkbart, at der bliver flere klienter og mere behov for hjælp, med den 

konsekvens, at man må benytte vikarer. Det vil være nødvendigt, at der tilføres flere midler til 

kontoen. 

Siden opstarten af Døgnhjemmehjælp, har man haft behov for aften og weekendarbejde. 

Der er ikke afsat midler til Døgnhjemmehjælpne, men i følge planen, har man planer om at tilføre 

midler. 
 

  Tabel 12 -  Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp inkl. Bygder 

 Maniitsoq Kangaamiut Naapsoq Atammik 

 Juni 

2018 

Juni 

2019 

Juni 

2018 

Juni 

2019 

Juni 

2018 

Juni 

2019 

Juni 

2018 

Juni 

2019 

Med Hjemmehjælp    

70 62 

 

11 14 

 

5 4 

 

7 8 

Hjemmehjælperne  

6 6 

 

3 

 

3 

 

2 2 

 

3 3 

Ældre  

med støtteperson 

 

20 

20  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Støttepersoner 4 4 (1) (1) (1) (1) 2 (1)  (1) 

 

Konto 47-09 - Plejehjemmet 

 

Plejehjemmet – Neriusaaq 

Plejehjemmet "Neriusaaq" har plads til i alt: 44, derudover 2 aflatsningsstuer, det vil sige, der er i 

alt 44 pladser, som er fordelt således: 
 

  

Antal alderspensionister inkl. bygder Juni 2018 Juni 2019 

Maniitsoq 238 242 

Kangaamiut 36 35 

Napasoq 10 12 

Atammik 13 13 

Katillugit 297 302 

Antal venteliste til ældreboliger Juni 2018 Juni 2019 

Maniitsoq 10 15 

Kangaamiut - - 

Napasoq - - 

Atammik - - 

Katillugit 10 15 
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Tabel 13a - Fordeling af beboere og personalet for juni 2018, og ventelisten 

Neriusaaq   

 Juni 2018 Juni 2019 

Selvhjulpne 8              9 

Med behov for støtte 8            10 

Med handicap 6              6 

Demente 16            17 

På aflastning 0              2 

Venteliste til plejehjemmet 16            14 
 

 

  

Kangaamiut Juni 2018 Juni 2019 

Med behov for støtte 6 7 

Med handicap 1 0 

Demente 1 1 
 

Under personalemangel, benytter man personalet som vikarer. Vi har været nødt til at benytte 

vikarer under sygdom og ferieafholdelse. Vi bestræber os på, at den skal være på den laveste 

 

Vi får lavet en kortfilm om at blive dement. Beboernes rejse til Neriusaaq/Qupanuk Winter Games 

blev betalt.  Merforbruget skyldes, at der er indkøbt mange sygeplejeartikler.  

 

Det ting der tidligere er medtaget påvirker stadig forbruget, og som nyt har der været renoveringer, 

nye borde til køkkenet, hylder, hvor man har betalt for montering og transport. 

Der har været stort indkøb for materialer, som plejer at blive benyttet.  Sygeplejeartikler, 

rengøringsartikler, køkkenudstyr og lign. 

 

Som tidligere redegjort, har disse haft stor udgifter. Røgdetektorer, årstilsyn, renovering af døre, 

montering af elektriske gardiner. 

 

I løbet af året kan vi forvente at arbejde på at forbruget skal ligge lavt i forhold til tidligere år.  

Det er blevet aftalt med Brugsen, at vi i den nærmeste fremtid køber hos dem og stopper med Arctic 

Import, dermed kan man have besparelse for transport af varer. 

 

Konto 47-15 Andre omsorgsforanstaltninger 

Udviser et mindreforbrug på 18,6 %, mindreforbruget skyldes bl.a., at forbruget for buskort er 

lavere end forventet og da man ikke har betalt alle udgifter for de ældres rejse. 

 

Konto 47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsnet  

Udviser et mindreforbrug på 23,7 %, svarende til kr. 123.240,00. Der har ikke været plejeophold 

ved sundhedsvæsenet. 
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Konto 48 - Handicapområdet 
Tabel 14 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet 1.541 0 -101 1.440 570 870 39,6%

48-01 Hjemmeboende handicappede børn 2.031 0 0 2.031 910 1.121 44,8%

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne 3.591 0 0 3.591 2.486 1.105 69,2%

48-03 Bofælleskaber 7.985 0 0 7.985 2.643 5.342 33,1%

48-05 Aktiviteter for handicappede voksne 1.108 0 101 1.209 364 845 30,1%

48-15 Hjælpemidler - hjemmeboende 30 0 0 30 27 3 90,7%

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn 0 0 0 0 215 -215 0,0%

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne 7.486 0 0 7.486 2.973 4.513 39,7%

48-18 Ophold i plejehjem 2.830 0 0 2.830 804 2.026 28,4%

48-21 Handicapinstitutioner i Danmark voksne 8.946 0 0 8.946 4.573 4.373 51,1%

35.548 0 0 35.548 15.565 15.610 43,8%I alt

Handicapområdet (1.000 kr.)

 
 

Konto 48 udviser et mindreforbrug på 6,2 %, svarende til kr. 2.203.976 ud af en bevilling på kr. 

35.548.000.  
 

Tabel 15 Antal handicappede klienter   

 Juni 2018 Juni 2019 
Børn under handicapforordningen 13 14 
Voksne under handicapforordningen 58 68 
Antal der bor i boenheder 12 12 
Voksne på døgninstitutioner i Grønland 16 13 
Voksne på døgninstitutioner i Danmark 11 10 
Børn på døgninstitutioner i Grønland 1 1 
Børn på døgninstitutioner i Danmark 0 0 
Omfattet af handicapforordningen ialt 111 118 
 

Konto 48-00 - Fællesudgifter til handicapområdet  

Udviser et mindreforbrug på 10,4 %, svarende til kr. 149.760 ud af en budget på kr. 1.440.000, 

mindreforbruget skyles, at to månedslønnede ikke længere arbejder fra ultimo 2018, og en 

månedslønnet først blev ansat medio maj.  

 

Konto 48-01 – Hjemmeboende handicappede børn 

Udviser et mindreforbrug på 5,2%, svarende til et beløb på kr. 105.612 ud af budgetbeløb på kr. 

2.031.000. Mindreforbruget skyldes bl.a., at alle normeringer ikke er besat, dog forventer man at 

benytte alle midlerne i løbet af året. 

 

Konto 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne  

Udviser et merforbrug på 19,2 %, svarende til kr. 700.245 ud af en budget på kr. 3.591.000, 

merforbruget undersøges, hvorfor der er merforbrug under timelønnede i forhold til tidligere år. 

 

Konto 48-03 -  Bofællesskaber 

Udviser et mindreforbrug på 16,9%, svarende til et beløb på kr. 1.349.465 ud af budget på kr. 

7.985.000. Forbruget udviser et mindreforbrug, dette skyldes bl.a., at personalet i bofællesskaber er 

blevet mere stabile i det senere år, hvorfor brugen af vikarer er blevet mindre. Idet der også 

forventes og da det er planen, at der skal opføres en ny bofællesskab, da klienter er meget stigende, 

så man skal være opmærksom på, at udgifterne vil ændre sig i det kommende år.  

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 07/2019, den 21. august 2019 - Referat 

 

 

 33 

Konto 48-05 – Naapiffik Maniitsoq 

Udviser et mindreforbrug på 29,9%, svarende til kr. 361.491 ud af budget på kr. 1.209.000. 

Forbruget under Naapiffik er lille, når man har modtaget bestilte udstyr til aktiviteter, vil forbruget 

blive normalt. Man skal bl.a. være opmærksom på, flere ansættelser af medarbejdere i Naapiffik, da 

ansøgningen er blevet godkendt, og på den baggrund, skal lønudgifterne blive høje i den kommende 

tid. 

 

Konto 48-16 – Handicapinstitutioner Børn/GRL. 

Der er ingen budget til boenheder for børn med handicappet i grønland, dog har man haft en forbrug 

på kr. 215.000, der er lavet en ansøgning om tilføre midler til konto 4816201200 Besøgsrejser med 

kr. 50.000 og konto 4816204200 Takstbetaling med kr. 1.244.000.  

 

Konto 48-17 – Handicapinstitutioner Voksne/GRL. 

Udviser et mindreforbrug på 10,3 %, svarende til kr. 771.058 ud af en budget på kr. 7.486.000, dette 

skyldes bl.a., at regninger på ca. kr. 712.000 for juni endnu ikke er modtaget. 

 

Konto 48-18 – Plejeophold for plejekrævende 

Udviser et mindreforbrug på 21,6 %, svarende til et beløb på kr. 611.280 ud af en budget på kr. 

2.830.000, udgifterne for beboerne i Neriusaaq vil blive mere retvisende i løbet af året, da der er 

tilkommet flere beboere. 

 

Konto 48-21 - Handicapinstitutioner voksne/ DK 

Udviser et merforbrug på 1,1%, svarende til kr. 98.406 ud af budget på kr. 8.946.000. Dette skyldes, 

at man i den første halve år har betalt for flere besøgsrejser fra Danmark. 

 

Konto 49 – Andre sociale ydelser 
Tabel 16 - Andre sociale ydelser 

Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn i %

49-02 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 61 0 0 61 58 3 95,4%

49-04 Takstbetaling for alkoholbehandling 425 0 0 425 55 370 12,8%

familie (Art 0870)

486 0 0 486 113 373 23,2%I alt

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)

 
 

Konto 49-02 - Andre sociale udgifter 

Udviser et merforbrug på 45,4 %, svarende til kr. 27.684,00, afsatte midler til akut hjælp er blevet 

brugt til akut hjælp i Atammik og Kangerlussuaq. 

 

Konto 49-04 – Alkoholmisbrugs behandling 

Udviser et mindre forbrug på 37,2 %, svarende til kr. 158.100,00, i samarbejde med Katsorsaavik 

Nuuk er der afholdt behandling for unge i foråret, da planen har været at afholde forskellige kurser 

og behandlinger for personer under matchgruppe 3.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfældet, 

jævnfør sagsfremstillingen. 

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil 

bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering indenfor bevillingerne til 

udligning af kontier med behov herfor, og en tillægsbevillingsansøgning skal udarbejdes. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at der har været mange regninger til halvårsrapporten, såsom 

regninger til døgninstitutioner for børn og unge anbragte og at man har manglet regninger for 

døgninstitutioner for handicappede, og at man har udarbejdet halvårsrapporten med de oplysninger 

man har. 

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

 

- at halvårsrapporten for 2019 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.  

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Der skal laves en rapport om boenheden for unge til næste udvalgsmøde.  

 

Bilag 

1. Balance for konto 4 for 1. halve år 2019, Maniitsoq 
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Generelle sager 

Punkt 06 Ansøgning om brug af værestedet IVIK til undervisningslokaler for 3 børn med 

multihandicap. Sisimiut 

 

Journalnr. 47.00 

 

Baggrund 

Området for Familie og Området for Uddannelse har holdt flere møder for at undersøge, om det 

kunne lade sig gøre, at benytte værestedet IVIK til undervisningslokaler om formiddagen for 3 børn 

med multihandicap, da de efter skoletid sammen med andre børn med handicap benytter de samme 

lokaler som et fritidstilbud. 

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke. 

 

Faktiske forhold 

I april 2018 holdt lærere i specialundervisningen på Nalunnguarfiup Atuarfia møde vedrørende 

undervisning af børn med handicap. 

På dette møde blev der blandt andet drøftet, at de fysiske forhold for lærerne og børn med handicap 

i skolen var en stor udfordring, og at det var ønskeligt at der fandtes bedre undervisningslokaler for 

særligt disse børn med multiple funktionsnedsættelser, det vil sige børn med multihandicap. 

Der er 3 børn med multihandicap. Disse 3 børn deler toiletforhold med andre grupper af børn med 

handicap, og disse andre børn kan låse sig inde på toilettet og lave larm, og dette kan resultere i, at 

børnene med multihandicap får krampeanfald. Disse 3 børn er meget sensitive og reagerer på lyde. 

På toilettet er der fysisk meget lidt plads, der er et skiftebord med lift samt toilet med indsats, men 

ingen handicapvenligt toilet. 

 

Der blev også i slutningen af 2017 oprettet arbejdsgrupper på børneområdet, og også en gruppe for 

børn med handicap og særlige behov. 

Denne gruppe pointerede også, at de fysiske forhold for både lærere og elever med handicap ikke 

var optimale, og det var ønskeligt, at der blev bygget en handicapskole. 

 

I januar 2019 startede Området for Uddannelse og Området for Familie en møderække op, hvor der 

blev drøftet, hvad der kunne gøres for at forbedre undervisningsforholdene for børn med handicap, 

og særligt de 3 børn med multihandicap. 

Skoleinspektøren fra Nalunnguarfiup Atuarfia, uddannelseschefen og familiechefen deltog i disse 

møder. 

 

De 3 børn med multihandicap kommer i værestedet IVIK efter skoletid, da værestedet er et 

fritidstilbud efter i Området for Familie for børn med handicap. 

 

Der blev efterfølgende holdt møde med afdelingslederen på handicapområdet, hvor værestedet 

IVIK hører under, for dels at se de fysiske rammer og dels forespørge om mulighederne for at 

oprettet skoletilbud der for disse 3 børn. 

 

Afdelingslederen var meget positiv indstillet overfor denne forespørgsel, og mente at det sagtens 

kunne lade sig gøre. 
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Alle de hjælpemidler, disse børn har brug for, er der allerede i forvejen, og de fysiske forhold er 

optimale. Der er gode og rummelige toiletforhold og opholdsrummene er indrettet til netop børn 

med handicap. 

 

Hvis de 3 børn kunne bruge værestedet IVIK som en heldagsskole, behøver disse børn heller ikke at 

skulle skifte mellem skoletilbuddet og fritidstilbuddet, og i tilfælde af dårligt vejr skal de kunne 

bringes til et sted, og ikke skifte fra skole til fritidstilbuddet. 

 

Værestedet IVIK bliver ikke brugt i formiddagstimerne. 

 

Området for Uddannelse har følgende at tilføje til denne ansøgning:  

Løsningen vil være god på kort sigt og give de 3 elever en bedre hverdag.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

At forbedre undervisningsforholdene for de 3 børn samt deres lærere vil være bæredygtigt. De 3 

børn får mere rolige forhold at opholde sig under, og der vil blive bedre fysiske forhold at være i. 

Når disse børn skal på toilettet, bliver det under mere værdige forhold, og der vil blive udvist dem 

en større respekt generelt.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En flytning af undervisningslokalerne fra Nalunnguarfiup Atuarfia til værestedet IVIK er i første 

omgang uden omkostninger. 

Skal tilbuddet udvides til at dreje sig om flere børn med handicap, skal der ses på en udvidelse af 

værestedet IVIK. Dette kunne lade sig gøre, hvis terrassen bliver inddraget til formålet. 

Der er i Området for Uddannelse godkendt rådgivning til at finde løsninger for handicapafsnit / 

heldagsskole lignende løsning. 

  

Administrationens vurdering 

Området for Familie: 

Området for Familie har vurderet, at værestedet er egnet til at kunne bruges til skole/undervisning 

for de 3 elever med multihandicap, for at forbedre deres dagligdag i skoletimerne. 

Området for familie er parate til at tage imod de 3 elever til hver en tid. 

 

Området for Uddannelse:  

Løsningen med at flytte de 3 elever til IVIK er en god løsning på kort sigt, da det giver bedre 

hverdag for børnene, jævnfør også tankerne om heldagsskole og/eller SFO (skole-fritidsordning). 

En løsning på længere sigt bør forholde sig til inklusion på skolerne og overvejelserne om SFO 

løsning for alle elever uanset handicap eller ej. Det bør i den forbindelse også afklares om planen 

med et handicapcenter skal munde ud i at indeholde et dagcenter for børn og unge. Sidst men ikke 

mindst bør det også overvejes om IVIK er hensigtsmæssigt placeret i forhold til aktiviteter på 

udearealer.  

Et tæt samarbejde mellem Området for Familie og Området for Uddannelse samt de respektive 

udvalg bør få det afklaret, så et bygherreoplæg for handicapskole afsat i budget 2019-20 kan 

igangsættes. 
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Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at godkende ansøgningen om brug af værestedet IVIK til undervisningslokaler i 

formiddagstimerne for 3 børn med multihandicap   

 

Afgørelse 

Godkendt. Det drejer sig Minngortuunnguup Atuarfia og ikke Nalunnguarfiup Atuarfia som det 

ellers står beskrevet i sagsfremstillingen.  

 

Bilag 
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Punkt 07 Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i 

Sisimiut  

 

Journalnr.  42.01 

 

 

Baggrund 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har et par gange mødtes med lederen fra 

Udviklingscenter for børn i Sisimiut med henblik på at få opstartet et samarbejde omkring sårbare 

børn, som Qeqqata Kommunia kan have udfordringer med. 

Udviklingscenter for børn i Sisimiut kender til denne målgruppe af sårbare børn og unge, og derfor 

opstartede der en kontakt mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i Sisimiut. 

Møderne resulterede i at der blev udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale. 

 

Regelgrundlag 

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

 

Faktiske forhold 

Formålet med samarbejdsaftalen er at få oparbejdet 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 

 

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 Familie 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.  

Derudover vil kommunens plejefamilier få adgang til sparring og deltagelse i temadage, hvilke er 

yderst ønskeligt.   
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Indstilling 
Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at godkende samarbejdsaftalen 

 

Afgørelse 
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. 

 

Bilag 
1. Udkast til Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Udviklingscenter for børn i Sisimiut 
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Punkt 08 Inspirationstur til Island – videre forløb 

 

Journalnr.  00.10.01 

 

 

Baggrund 

Qeqqata kommunalbestyrelse og chefgruppe var på inspirationstur til Island d. 6.-11. oktober 2018.  

Administrationen har udarbejdet en rejsebeskrivelse fra turen.  

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 25. oktober 2018 

-at fagudvalgene anmodes inden udgangen af 2018 at drøfte og fremkomme med konkrete tiltag på 

baggrund af inspirationsturen til Island 

-at administrationen undersøger mulighederne for at tilslutte sig internationale faglige samarbejde 

om den islandske model på forebyggelsesområdet samt 

-at der administrativt nedsættes tværgående arbejdsgruppe, der skal koordinere og følge 

implementering af tiltag der blev besluttet af fagudvalgene og kommunalbestyrelsen 

 

Regelgrundlag  

Der er ikke et regelgrundlag om inspirationstur, der falder ind under kommunalfuldmagten.  

 

Faktiske forhold 

Inspirationstur for kommunalbestyrelsen i starten af valgperioden blev indført efter 

kommunalvalget i 2013, hvor halvdelen af kommunalbestyrelsen og chefgruppen i 2013 var i Norge 

og den anden halvdel i Danmark.  

Efter kommunalvalget i 2017 blev der arbejdet på en inspirationstur til Island for hele 

kommunalbestyrelsen og chefgruppen. Den planlagte tur fra slutningen af august blev aflyst pga. 

dårligt vejr ved afrejse fra Sisimiut.  

 

Programmet for inspirationsturen opererede overordnet med en dag om turismeudvikling med fokus 

på UNESCO, en dag om fiskeriudvikling med fokus på at udnytte/effektivisere anvendelsen af 

fiskeprodukter og to dage på den Islandske model inden for forebyggelse med fokus på håndtering 

af sociale udfordringer og opbygning af tæt samarbejde mellem kommune og organisationer herom. 

 

Programmet var hektisk med kort tid til de enkelte besøg, hvilket ikke gav tid til fordybelse men til 

gengæld viste, at alle de forskellige kommuner, organisationer, frivillige kræfter, virksomheder osv. 

arbejder i samme retning og benytter sig af samme viden og baggrundsmaterialer. I forhold til 

inspirationsturene i 2013 var det en samlet kommunalbestyrelse og chefgruppe, der rejste sammen, 

hvilket giver fordele med, at alle har besøgt de samme steder. Til gengæld betyder en stor gruppe og 

forskellige sprog, at de forskellige deltager får forskelige informationer. Chefgruppen har derfor 

forsøgt at skrive en samlet rejsebeskrivelse fra turen.   

 

I forhold til Udvalget for Familie og Sociale forhold’s ansvarsområde er der forebyggelse, 

misbrugsbehandling samt den børneværnslov, der er meget relevante. I forhold til forebyggelse har 

islændingene tilført området med masser af ressourcer og midler og på landsplan indført 

børneværnsloven.  

 

Siden MIO-rapporten er der arbejdet med anbefalingerne i projektet ”Det gode liv – hele livet”, 

hvor der arbejdes på tværs af områderne og myndighederne.  
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Administrationen har lavet udkast til samarbejdsaftale både med Allorfik Qeqqata og 

Sundhedscenteret. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt at få implementeret flere af de positive erfaringer fra Island, herunder få 

taget hånd om de sociale udfordringer a la den islandske model og indarbejdet disse i projektet ”Det 

gode liv – hele livet”, samt lærer af den islandske model med at inddrage alle relevante 

samarbejdspartnere og ikke mindst med hele familien. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En ændring af kommunen i retning af den islandske model vil have store økonomiske og 

administrative konsekvenser. På kort sigt skal nye samarbejdsformer indføres og gamle udfases. Det 

vil både give nye udgifter og sparede udgifter på forældede/uaktuelle håndteringer. På længere sigt 

skulle det gerne give mere selvbåren økonomi.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ikke skal afvente centrale tiltag fra 

Selvstyrets side på forebyggelsesområdet som fx en tilsvarende børneværnslov som i Island. Det vil 

utvivlsomt være godt, hvis Selvstyret tog tiltag hertil, men arbejdet med at implementere 

kommunalbestyrelsens mål på forebyggelses- og sundhedsområdet bør ikke være afhængig af om 

Selvstyret gør sådanne tiltag eller ej.  

 

Det er administrationens vurdering, at den islandske tilgang med at gennemføre tiltag, der baserer 

sig på viden og forskning i lokalsamfundet, er afgørende for succes i det lange løb. Nuværende 

forslag/tiltag fra kommunalbestyrelsen med trivselsanalyse kan med fordel udvides til at 

gennemføres for børn og unge hvert andet år om i Island.  

 

Det er administrationens vurdering, at kommunalbestyrelsens mål bl.a. beskrevet i koalitionsaftale 

og planstrategien i lighed med i Island bør gennemføres i tæt samarbejde med samfundet, herunder 

særligt forældre, frivillige organisationer, sportsklubber med mere. Her bør kommunen gå forrest 

med klare holdninger på børn og ungeområdet samt ved at omlægge sin drift og udviklingstiltag på 

familieområdet, familiecenteret og forebyggelses- og sundhedsområdet. Derfor vil det være 

hensigtsmæssigt at nedsætte tværgående arbejdsgruppe der skal koordinere og følge implementering 

af det forskellige tiltage der nedsættes på baggrund af inspirationsturen. 

 

Det er administrationens vurdering, at der for Udvalget for Familie og Sociale forhold bør fokuseres 

på minimum følgende emner i tidsmæssigt prioriteret rækkefølge: 

1. indarbejde erfaringer i projektet ”Det gode liv – hele livet” 

2. sammenlægning af forebyggelse og sundhed  

3. vedtage samarbejdsaftaler med hhv. Allorfik Qeqqata og Sundhedscenteret 

4. intensivere behandlingsformer for hele familien 
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Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at drøfte og beslutte hvilke konkrete tiltag, som der bør arbejdes videre med inden for 

udvalgets ansvarsområde 

 

Afgørelse 

Alle indstillinger godkendt, dog skal overskriften i den første lyde således " det gode liv - hele livet 

i samarbejde med borgerne". 

– inuuneq tamaat innuttaasut peqatigalugit.” 

Der skal laves en forslag til Kommunalbestyrelsen om, at der skal laves en borgermøde omkring 

erfaringer fra studieturen til Island. 

 

Bilag 

1. Inspirationstur til Island for Qeqqata Kommunalbestyrelse og chefgruppe d. 6.-11. oktober 

2018. 
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Punkt 09 Forslag til dagsorden om udarbejdelse af strategier for tildeling af 

hjælpeforanstaltninger for ældre der bliver ramt af alvorlig akut sygdom. 

 

 

Journalnr. 48 

 

 

Baggrund 

Medlem Udvalget for Familie og Sociale forhold Juliane Enoksen har den 09. maj 2019 fremsendt 

email, hvor hun fremsender en dagsordensforslag til Udvalget for Familie og Sociale forhold. 

Regelgrundlag  

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 

 

§1 Iværksættelse af hjemmehjælp kan finde sted på baggrund af såvel sociale som helbredsmæssige 

årsager efter henvisning fra en af følgende personalegrupper:  

 

a) Ansatte i Sundhedsvæsenet 

b) ansatte ved de sociale myndigheder. 

 

Stk. 2. Hjemmehjælp kan endvidere søges af personer og familier, der selv skønner at have behov 

herfor.  

 

§2. Varig hjemmehjælp ydes til ældre, vidtgående handicappede samt personer med vedvarende 

sygdom. Varig hjemmehjælp kan endvidere ydes til familier, der har handicappede børn eller 

familiemedlemmer boende hos sig og hvor der er behov for lejlighedsvis aflastning til varetagelse af 

normale huslige opgaver i hjemmet 

 

Stk. 2. Det er et mål, at hjemmehjælpen kan bevirke at brugerne kan forblive i eget hjem under 

betryggende forhold og derved undgår at blive optaget på institution. 

 

§ 3. Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet, når der er 

behov herfor på grund af sygdom, graviditet, fødsel, eller rekonvalescens i husstanden og der ikke 

er voksne i husstanden, der vil kunne yde forsvarlig bistand uden at belastes urimeligt derved. 

 

Stk. 2. Midlertidig hjemmehjælp kan endvidere ydes som led i en social handlingsplan og skal da 

ses i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger. 

 

Stk. 3. Midlertidig hjemmehjælp kan ydes ved pårørende til alvorligt syge eller døende. 

Faktiske forhold 

Dagsordensforslag fra Juliane Enoksen; 

Jeg ønsker, at vi skal drøfte en strategi for plejekrævende borgere i eget hjem, der får hjælp fra     

deres samlever. 

 

Her tænker jeg på, at pågældende skal få den rette hjælp, men også at samleveren får hjælp. Jeg 

foreslår, at vi skal drøfte en snarlig implementering af en strategi. 
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Ældre der bliver ramt af akut sygdom, f.eks.: jeg ønsker at man drøfter, at samleverne bliver 

"ressourcepersoner" når deres samlever bliver ramt af blodprop eller de bliver ramt af en anden 

sygdom, så deres krop bliver svagere, og jeg efterlyser strategier.    

 

Jeg ønsker desuden at få tal på, hvor mange ældre, der lider under de forhold. 

 

På den baggrund, har man overfor personalet i hjemmehjælpen i hhv. Sisimiut og Maniitsoq om 

strategier for at hjælpe ældre, der har behov for hjælp, disse er medtaget som bilag. 

 

Hjemmehjælpsmodtager med samlever i Sisimiut: 

Der er 10 ældre der bor i eget hus og som modtager hjemmehjælp.  

Alle får hjemmehjælp, hvor hjemmehjælperne udfører to ugentlige rengøring, og andre opgaver 

som de ældre har behov for, hvor det kommer an på, hvilke behov de ældre har.  

 

Der er 7 ældre der bor i ældreboliger.  

Alle disse får også hjemmehjælp, alt efter deres behov for hjemmehjælp. 

 

Der er 3 ældre der bor i lejeboliger som også modtager hjemmehjælp efter deres behov. 

 

Der er mange forskellige behov: 

De kan være, at den ældre er ramt af kræftsygdom. 

De kan være, at den ældre er handicappet, hvor den ældre ikke kan lave morgenmad. 

Hævelsessygdom 

Hudsygdom / Astma 

Sukkersyge 

Dårligt gående 

Kørestolbrugere 

Blodprop 

Demente 

 

Når er mere plejekrævende begyndt at flytte til alderdomshjemmene, og nogle er afgået ved døden. 

 

Antal af ældre i Maniitsoq kan ses i bilaget. 

 

Det skal endvidere redegøres, at de enkelte afdelinger holder møder. Hjemmehjælperne og 

sagsbehandlerne i ældreafdelingen i Sisimiut holder sagsmøder hver 14 dag, samt der holdes 

månedlige sagsmøder mellem Hjemmehjælpen, Ældreafdelingen, Alderdomshjemmet og 

hjemmesygeplejersker fra sundhedsceteret. 

 

Endvidere holder Hjemmehjælperne og Området for Handicap- og Ældre i Maniitsoq møder hver 

14 dag, og ligesom Sisimiut, holdes der månedlige sagsmøder mellem Hjemmehjælpen, 

Ældreafdelingen, Plejehjemmet og hjemmesygeplejersker fra sundhedscenteret. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er en bevilling på i alt kr. 8.689 mill. til Hjemmehjælpen i Qeqqata Kommunia. 

 

I Sisimiut er der ud af en normering på 13 ansat 11 hjemmehjælpere og i Maniitsoq er der udaf en 

normering på 6 ansat 6 hjemmehjælpere. Nogle af de ansatte er faglærte og nogle er ikke faglærte. 
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Administrationens vurdering 

Området for Familie anser det som vigtigt, at borgerservicen løbende forbedres. Derfor er 

forhåbningen, at man kan pege på forbedringer, når man drøfter forslaget. 

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold, at man drøfter 

dagsordensforslaget.  

 

Afgørelse 

Administrationen undersøger om kommunen lovmæssigt selv kan igangsætte akut hjælp og hvordan 

udgifterne vil være. 

Administrationen skal oplyse mere om mulighederne i lovgivningen. 

Sagsbehandlingen må være fleksibelt. 

 

Juliane Enoksen ønsker at der skal stå skrevet i referatet, at samleveren skal aflastes, såfremt der 

sker noget akut. 

 

Bilag 

1. Forslag fra Juliane Enoksen. 

2. Redegørelse fra Hjemmehjælpen i Sisimiut. 

3. Redegørelse fra Hjemmehjælpen i Maniitsoq. 
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Orienteringssager 

 

Punkt 10 Orientering om Ældrerådets møde i Qeqqata Kommunia. 

 

Journalnr.   01.05 

 

 

Baggrund 

Ældrerådet i Qeqqata Kommunia afholdte fysik møde i Sisimiut den 22. maj 2019  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia Ældrerådets vedtægt fra 07. januar 2009, med ændringer på senere tidspunkter. 

 

Faktiske forhold 

Ældrerådet i Qeqqata Kommunia afholdte fysik møde i Sisimiut den 22. maj 2019. Et af punktet 

ved dets mødet er forslag til dagsorden, ældrerådets seminar i Kangerlussuaq i 2020 med emnet 

ældrevilkår, drøftelse af Ældrerådets vedtægter med formål om evt. ændring samt budget for 2020. 

 

Anden mødedag den 23. Maj 2019  har der været besøg i 2 forskellige steder. Første besøg har 

været Alderdomshjemmet “Qupanuk” og efterfølgende værestedet for ældre i Sisimiut  “Inneruulat”  

 

Ressourcevurdering 

Ældrerådet i Qeqqata Kommunia ønsker, at der ved høring omkring ældre indleveres emner til 

fagfolkene samt tilbagemeling.    

 

Administrationens vurdering 

Mødet mellem Området for Familie og Ældrerådet i Sisimiut pågik positivt med drøftelser. 

Samtidigt er et tydeligt, at man ønsker medvirken til drøftelse når ældrepolitikken skal ændre. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Familie og Sociale forhold, at Ældrerådets fysisk møde i Sisimiut, 

samt mødereferatet tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Referat af Ældrerådets møde den 22. Dec. 2019 
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Punkt 11 Orientering om status på samarbejdet mellem Allorfik Qeqqata og Området for 

Familie i Sisimiut. Sisimiut 

 

Journalnr. 63.02 

 

 

Baggrund 

Udvalget for Familie og Sociale Forhold var på virksomhedsbesøg før udvalgsmødet den 13. 

februar 2019 på Allorfik Qeqqata i Sisimiut. 

På dette møde blev der oplyst om Allorfik, samt om samarbejdet mellem Allorfik Qeqqata og 

Området for Familie. Allorfik Qeqqata havde noget kritik omkring samarbejdet med Området for 

Familie i forhold til manglende reaktion fra nogle sagsbehandlere. 

Ud fra dette ønskede Udvalget for Familie og Sociale Forhold at få en status på samarbejdet mellem 

Allorfik Qeqqata og Området for Familie efter et halvt år.  

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke. 

 

Faktiske forhold 

Allorfik blev oprettet 01.01.2016 med henblik på at implementere National plan for fremtidens 

misbrugsbehandling, der beskriver et gratis, nationalt tilbud til voksne med rusmiddel- og 

spilproblemer. 

Allorfik Qeqqata i Sisimiut startede i 2017 med ambulante behandlinger, med forløb i ca. 17 uger. 

Borgmesteren og kommunaldirektøren var på besøg på Allorfik Qeqqata den 24.07.2018, og 

Udvalget for Familie og Sociale Forhold var efterfølgende på virksomhedsbesøg før udvalgsmødet 

den 13.02.2019. 

På mødet var der information om Allorfik Qeqqata og deres opfattelse af deres samarbejde med 

Området for familie i Sisimiut. 

På mødet blev det påpeget, at samarbejdet ikke altid fungerede optimalt, derfor var der et ønske fra 

udvalgsmedlemmerne, at der skulle være en orientering til udvalget efter et halvt år med en 

orientering om, hvordan samarbejdet fungerede. 

 

Den 18.02.2019 holdt familiechef og souschef fra Området for Familie møde med Allorfik Qeqqata 

for et opstarte et formelt samarbejde. Der blev blandt andet besluttet, at der skulle være månedlige 

samarbejdsmøder. Disse startede op marts 2019, hvor afdelingsleder i Bistandsafdelingen og 

souschefen primært skal deltage i møderne. Men i starten deltog familiechefen også. Møderne 

afholdes skiftevis hos Allorfik Qeqqata og i Området for Familie. 

 

På mødet den 18.02.2019 blev det konstateret, at det ikke kun handlede om at samarbejdet ikke 

fungerede med Området for Familie, som Allorfik udmeldte, men at der var udfordringer med at  

Allorfik kunne modtage både visiterede ansøgninger og svar fra fællesmailen. 

 

Det blev besluttet, at kontormedarbejderen på Allorfik Qeqqata, aftalte et møde i Området for 

Familie med afdelingslederen i Bistandsafdelingen for at introducere til skemaet, da der også var 

koder, der skal bruges. Disse kendte Området for familie ikke til på forhånd. 

 

  

https://www.allorfik.gl/-/media/allorfik/pdf-filer/eksterne%20udgivelser/forslag%20til%20fremtidens%20misbrugsbehandling%20dk.pdf?la=da
https://www.allorfik.gl/-/media/allorfik/pdf-filer/eksterne%20udgivelser/forslag%20til%20fremtidens%20misbrugsbehandling%20dk.pdf?la=da
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Afholdte møder:  

18. februar i Allorfik 

- 20.marts i Området for Familie 

- 27. marts i Allorfik 

- 17. april i Området for Familie  

- 24.april i Området for Familie 

- 5.juni i Allorfik med afdelingsleder i Bistandsafdelingen 

 

Aflyste møder: 

- 8.maj 

Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtigt samarbejde mellem Allorfik Qeqqata og Området for Familie er med til at skabe værdi 

og kommer de borgere til gode, der af en eller årsag har brug for et behandlingsforløb. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie ønsker et godt tværfagligt samarbejde, og vil gøre sit til, at dette samarbejde 

løbende fungerer. 

Ved at der fastholdes månedlige møder gør, at dette samarbejde hele tiden gøres bedre, og der i 

fællesskab kan ydes hjælp til de borgere, der kan drage nytte af dette samarbejde.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at orienteringen om status på samarbejdet mellem Allorfik Qeqqata og Området for Familie 

i Sisimiut tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Referat fra mødet på Allorfik Qeqqata den 18.02.2019 

2. Referat fra evaluering af samarbejdet mellem Allorfik Qeqqata og Området for Familie 

31.07.2019 

3. Statistik på behandlinger 18.06.2019   

4. Årsberetning 2018 fra Allorfik da og grl 
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Punkt 12 Orientering om 5 administrative høringssvar på det sociale område 

 

 

Journalnr. 47 

 

 

Baggrund 

Området for Familie har i maj måned 2019 modtaget 5 høringer, som alle havde kort høringsfrist, 

hvilket betød, at høringen blev behandlet administrativt.   

 

Regelgrundlag 

 

Faktiske forhold 

1) Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ældretalsmand med 

høringsfrist 13. maj 2019.  

 

Lovforslaget har til formål at skabe rammerne for en Ældretalsmand, som kan fremme 

ældres interesser samt rette fokus på og informere om vilkårene i samfundet for ældre. 

 

2) Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension med høringsfrist 15. maj 2019 

 

Formål er at forøge fradraget for alderspension med 100.000 kr. samt at sænke 

aftrapningsprocenten. Dette indebærer, at alderspensionen først aftrappes ved en årlig aktuel 

indkomst bortset fra førtids- og alderspension og pension udbetalt efter Nordisk konvention 

om social sikring på 156.000 kr. for enlige og 183.000 kr. for en alderspensionist med 

partner. 

 

3) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om 

førtidspension med høringsfrist 10. maj 2019  

 

Det overordnede formål med ændringsforslaget er at nedbryde grænsehindringer mellem 

Grønland, Danmark og Færøerne for førtidspensionister. 

 

Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse om udveksling af oplysninger mellem den 

grønlandske fraflytningskommune og tilflytningskommunen i hhv. Danmark og på 

Færøerne.  

 

Forslaget indeholder en bestemmelse om retten til at opretholde sin tilkendte førtidspension 

fra Grønland i op til 12 måneder i hhv. Danmark og på Færøerne eller indtil, at 

førtidspensionisten får tilkendt førtidspension eller anden forsørgelse i 

tilflytningskommunen.  

 

Forslaget indeholder derudover en bestemmelse om, at førtidspensionister fra Danmark og 

førtidspensionister på højeste sats fra Færøerne med ingen eller næsten ingen arbejdsevne 

skal tilkendes førtidspension på højeste sats uden en forudgående arbejdsvurdering.   

 

4) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, 

fødsel, og adoption  med høringsfrist 15. maj 2019 
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De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende lovgrundlag er: 

Etableringen af en barselsfond for det private arbejdsmarked, samt en offentlig 

barselsudligningsordning, som begge udligner arbejdsgiveres udgifter til løn under orlov. 

Lønmodtagere opnår ret til løn under orlov. 

Forældreorloven forlænges med 4 uger, som kan tilrettelægges fleksibelt. 

Indførsel af ret til fravær for kvinder, der henvises til at føde uden for deres hjemsted. 

Indførsel af ret til fravær for forældre, der mister et barn under orloven. 

Forbedring af retsstillingen for forældre af samme køn. 

Økonomiske forbedringer for lavindkomstfamilier, ved indførelse af ret til supplerende 

offentlig hjælp samt en ændret metode for beregning af barselsdagpenge, således visse 

ledighedsperioder ikke indgår i beregningen.  

Krav om, at orloven holdes sammen med barnet.  

 

5) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2019 om anmodning om begravelse 

eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af aske med høringsfrist 14. juni 

2019 

 

Dette forslag har til formål at være mere fleksible i forhold til urneopbevaring og 

askespredning. Lovforslaget skal i højere grad tilgodese den afdøde families ønsker. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Behandling af høringer er vigtige, da lovgivning er fundament for det kommunale arbejde. Det er 

derfor bæredygtigt for kommunen, at reagere aktivt på høringer og udtrykke Qeqqata Kommunias 

holdning til forslagene for derigennem at have mulighed for at få indflydelse på udformningen af 

lovgivninger, bekendtgørelser mv.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De behandlede høringer kan skabe økonomiske konsekvenser, særligt høring om orlov, der 

omhandler en forlængelse af orlovsperioden på 4 uger.  

    

Administrations vurdering 

Området for Familie vurderer, at det er gavnligt for kommunen at bruge tid på behandling af 

høringer, for at udøve indflydelse på nye lovforslag ol.   

 

Indstilling 
Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at tage orienteringen om 5 administrative høringssvar til efterretning  

 

Afgørelse 
Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. ældretalsmand 

2. Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. ændring af Inatsiartutlov om alderspension 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. ændring af Inatsiartutlov om førtidspension  

4. Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption  

5. Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. anmodning om begravelse eller ligbrænding 
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Punkt 13 Høring af Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap 

 

Journalnr.  47 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har d. 08.04.2019 fremsendt en Høring af 

Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap. Kommentarer til høringen skal 

sendes senest d. 01.07.2019.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 

 

Faktiske forhold 

Forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap indeholder en række bestemmelser, 

der pålægger eller giver Naalakkersuisut mulighed for at udarbejde bekendtgørelser. 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har derfor med hjemmel i Inatsisartutlov 

om støtte til personer med handicap udarbejdet udkast til bekendtgørelse om støtte til personer med 

handicap, der forventes sat i kraft samtidig med loven. 

 

Området for Familie har udformet følgende udkast til høringssvar:  

 

Da de estimerede økonomiske konsekvenser for implementering af lovforsalget tyder på en 

væsentlig merudgift for kommunerne er det nødvendigt, at der følger midler med hvis lovforslaget 

vedtages.  

 

”Qeqqata Kommunia har drøftet at der skal slettes ordet ”beskyttet” i hele bekendtgørelsen. Vi 

havde samme kommentar i vores høringssvar til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. 

Vi mener man stigmatiserer borgere med handicap ved at udtrykke, at denne gruppe borgere skal 

beskyttes. Vi skal omtale og behandle borgere med handicap på lige fod med resten af 

befolkningen.  

Boenheder er en foranstaltning i sig selv, og det er ikke nødvendigt med at sætte ordet beskyttet 

foran. Man kan evt. skrive en social boenhed i stedet for.  

 

I høringssvaret skrives vi i stedet for Qeqqata Kommunia. 

 

§1, stk3, Her bliver ordet støtteforanstaltninger brugt, hvilket er et ord, som vi ikke anvender i 

praksis. Vi bruger ordet hjælpeforanstaltning.  

 

§2 Det er ønskeligt, at der afsættes tid til udarbejdelsen af den skriftlige udviklingsplan, da vi ofte 

oplever, at døgntilbud har svært ved at finde tid til at udarbejde statusrapporter, og det derfor kun er 

realistisk at udarbejde skriftlige udviklingsplaner, hvis der afsættes tid. 

 

§2 d) vi foreslår at der tilføjes fritid, da borgerens behov kan være andet end aktivitets- og 

samværstilbud.  

 

§2 4) stk2, Vi ønsker, at der indskrives en tidsangivelse i stedet for løbende. Vi foreslår årligt.  

 

§3 stk1, Når kommunen skal udpege en bisidder til en voksen eller et barn uden handicap, sker dette 

ved behov, og efter henvendelse fra Kredsretten. At udpege mindst 2 bisiddere, som skal udpeges 
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for 1 kommunal valgperiode, ser vi som vanskeligt at udføre i praksis. Derfor ønsker vi, at denne § 

formuleres mere fleksibelt og at der evt. nedsættes med antallet af bisidder til mindst 1.  

 

Kapitel 2 §5 Vi foreslår, at ”hvor forholdene tillader det” slettes.  

 

§5 stk1 Tilføjes personlig hjælp, såsom støtteperson eller personlig rådgiver.  

 

Vi foreslår at kapitel 5 flyttes op, så det står før kapitel 4, da motordrevne køretøjer også er 

hjælpemidler.  

 

§9 Vi foreslår, at denne sætning omformuleres: … yde støtte til specialindretning af en person med 

handicaps bolig – til yde støtte til specialindretning af bolig til en person med handicap.  

 

Vi oplever, at §11 er et meget teknisk afsnit. Dette kan forbedres ved f.eks. at uddybe §11 Stk4 

transmission til gearkasse, så forståelsen øges.  

 

I kapitel 6 §12 mener vi, at konferencer skal tilføjes, det samme er gældende i §13 stk2 kurser, 

konferencer og undervisning. Her tænker vi eksempelvis på den årlige autismekonference. 

 

Kapitel 7 I overskriften foreslår vi, at man indsætter fritid.  

 

I §14 kan ordet beskyttet undlades ved at omformulere sætningen til: Kommunalbestyrelsen skal 

tilbyde beskæftigelse tilpasset personer med handicap 

 

§14 Vi har drøftet hvordan udbetaling af løn / timeløn influerer på førtidspensionen. I praksis kan 

denne paragraf virke uoverskuelig. F.eks. er vi spørgende overfor om der skal udarbejdes 

ansættelseskontrakter?  

 

I §14 stk6 3) foreslår vi, at ordet arbejdsdusør ændres til arbejdshonorar.  

  

§15 forslår vi at tilføje fritid.  

 

Kapitel 8 §18 Vi ønsker at det præciseres, hvornår Kommunalbestyrelsen kan tilbyde kollektiv 

kørselsordning.    

 

Kapitel 9 stk3, hvem skal betale for ledsagerens rejseudgifter?  

Vi undrer os over, at der ikke er flere bemærkninger, som omhandler ledsagerrejser / besøgsrejser 

for de borgere som er anbragt uden for hjemmet. I den nuværende lovgivning, er der flere 

bemærkninger og retningslinjer til netop dette område.   

 

Kapitel 10 §22 Ordet ikke-handicappede bør ændres til personer uden handicap 

 

§23 Vi foreslår, at der findes et andet ord for sandsynliggjorte f.eks. estimerede 

 

§24 For at tilgodese alle foreslår vi, at merudgifter lavere end 6.000 kr. årligt også medtages, og 

man derfor fjerner mindsteudgiften på 6.000 kr.     

 

§25 I sætningen: Uanset stigningen kan personen, der modtager merudgiftsydelsen, dog ikke kræve 

at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse, ønsker vi, 

at der i stedet indskrives gøres løbende, da visse borgere har brug for denne udligning tidligere, og 

ikke kan vente et år.  
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§29 stk2, vi foreslår, at man ændre senest én måned efter udløbet af et kvartal og et kalenderår til 

halvårligt. Det er tidskrævende at indberette, og data på handicapområdet ændrer sig ikke så ofte.” 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Området for Familie ser det som en forbedring, at den nye Inatsisartutlov nr. xx af xxx. 2019 om 

støtte til personer med handicap får en bekendtgørelse, som uddyber loven. Det vil give en støtte til 

sagsbehandlingen, og vil overordnet set være med til at sikre en bæredygtig udvikling på 

handicapområdet og en forbedret sagsbehandling.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Den 19. maj 2019 på Inatsisartut’s Familie og Sundhedsudvalgsmøde blev de økonomiske og 

administrative konsekvenser af forslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om støtte til personer 

med handicap belyst. 

 

Det påpeges dog, at det er vanskeligt at beregne de økonomiske konsekvenser pga. manglende 

statistisk data, og det er derfor en beregning ud fra en skønsmæssig vurdering.  

 

Merudgifter for hele Grønland  2020 2021 2022 2023 

 (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) 

Det landsdækkende handicapcenter  2.1 2.1 2.1 2.1 

Aflastningsophold 5.1 5.1 51 5.1 

Flyttehjælp 0.5 0.5 0.5 0.5 

Bisidder  4.5 4.0 4.0 4.0 

Administrative konsekvenser generelt 4,0 4.0 4.0 4.0 

Handicapråd, handicappolitikker og 

kvalitetsstandarder  

1.5 1.5 1.5 1.5 

Besøgsrejser  1.0 1.0 1.0 1.0 

Styrket tilsyn  2.75 2.75 2.75 2.75 

Administrative merudgifter til 

implementering og opfølgning 

1.5 2.0 1.5 1.5 

Merudgifter til udmøntning af loven ved 

bekendtgørelser  

3.1 3.6 3.1 2.1 

I alt  26.1 26.6 25.6 24.6 

     

Anlægsudgifter  1.5 1.5   

 

(Kilde: BETÆNKNING, Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: 

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 19. maj 2019, link)  

 

Omregnes ovenstående tal, så de er gældende for Qeqqata Kommunia ved at gange med en faktor 

for indbyggertal (*9.295/55.877) skønnes den samlede merudgift at blive:  

 

 

 

 

  

 

Dog skal nævnes, at omfattelser og udgifter er meget forskellige fra kommune til kommune, hvilket 

skal taget i betragtning ift. indbyggertallet og den estimerede merudgift. 

 

2020 2021 2022 2023 

(1.000) (1.000) (1.000) (1.000) 

4.3 4.4 4.26 4.09 

https://ina.gl/dvd/FM2019/pdf/media/2541075/pkt205_fm2019_stoette_til_personer_med_handicap_bet_2beh_da.pdf
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Administrationens vurdering 

Området for Familie vurderer, at den nye bekendtgørelse om støtte til personer med handicap vil 

skabe en mere helhedsorienteret sagsbehandling. Særligt vil de nye muligheder for at modtage løn / 

timeløn ved arbejde være befordrende for inklusionen af personer med handicap i samfundet.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at udkast til høringssvar vedrørende ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til 

personer med handicap godkendes  

 

Formandens behandling af sagen 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 26.06.2019 

 

Udvalget for Familie og Sociale forholds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens beslutning af 26.06.2019 indstilling til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag   

1. Høring af ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap 

Udkast til Qeqqata Kommunias høringssvar vedrørende ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om 

støtte til personer med handicap" 
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Punkt 14 Orientering om samarbejdsaftale mellem Allorfik Qeqqata, Videnscenter om 

afhængighed og Qeqqata Kommunia perioden 2019-2020 om behandling af 

afhængighed 

 

 

Journalnr. 63.02 

 

 

Baggrund 

Den 12. februar 2019 besøgte Udvalget for Familie og Sociale forhold Allorfik Qeqqata i Sisimiut. 

Under besøget blev det tydeligt, at der er behov for en samarbejdsaftale til gavn for begge parter.  

 

På denne baggrund blev der afholdt møder mellem Området for Familie og Allorfik Qeqqata, og et 

udkast til en samarbejdsaftale blev udarbejdet i fællesskab. Aftalen tager udgangspunkt i en ældre 

aftale, som er indgået mellem Qeqqata Kommunia og Allorfik.  

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. 

 

Faktiske forhold 

Samarbejdsaftalens formål er:  

- At skabe ejerskab blandt administratorer i både Allorfik Qeqqata og kommunen 

- Klar arbejdsdeling der understøtter strukturen 

- Effekten af aftalen skal dokumenteres 

- Mulighederne i telemedicin og velfærdsteknologi udnyttes 

 

For at sikre: 

- Behandling skal primært ske i lokalområdet 

- Indsatsen skal primært rettes mod familier samt mod børn og unge 

- Behandling skal tilbydes snarligt efter at behov er erkendt 

 

De 3 hovedområder i samarbejdsaftalen er:  

- Aftale for afhængighedsområdet 

- Aftale om forebyggelsesarbejdet omkring afhængighed 

- Aftale om Tidlig Indsats for den gravide familie  

 

Samarbejdsaftalen med Allorfik Qeqqata har hovedvægt på forholdene i Sisimiut og bygder, da 

borgere fra Maniitsoq og bygder skal behandles i Nuuk, eller tilbydes lokalbehandling, som 

afholdes af behandlere fra Allorfik i Nuuk.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Samarbejdsaftalen mellem Allorfik, Qeqqata og Qeqqata Kommunia er med til at sikre, at borgere 

med afhængighedsproblemer får den bedste behandling. Aftalen gør, at samarbejdet styrkes, og 

arbejdet koordineres bedre. Dette er med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor borgere har 

mulighed for at modtage den hjælp, de har brug for.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samarbejdsaftalen ændrer ikke ved de økonomiske forhold i forbindelse med behandling af 

afhængighed hos borgerne. Administrativt forbedres samarbejdet mellem parterne, hvilket giver 

bedre sagsbehandling og tilfredshed ved borgerne. 
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Administrations vurdering 

Området for Familie vurderer, at det er gavnligt for Qeqqata Kommunia at indgå denne aftale med 

Allorfik Qeqqata, da et bedre samarbejde vil betyde et bedre behandlingsforløb for borgere med 

afhængighed.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at godkende samarbejdsaftalen 

 

Formandens behandling af sagen 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 26.06.2019 

 

Udvalget for Familie og Sociale forholds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens beslutning af 26.06.2019 indstilling til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 
1. Udkast til samarbejdsaftale om behandling af afhængighed mellem Allorfik Qeqqata, 

Videnscenter om afhængighed og Qeqqata Kommunia perioden 2019-2020 
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Punkt 15 Orientering om løbende forskellige personlig udviklingskursus for personer 

under Match gruppe 3 Maniitsoq. 

 

Journalnr. 41.00 

 

 

Baggrund 

Grundlæggende koalitionsaftale 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”. Og 

derfor har Området for Familie Maniitsoq i samarbejde med Majoriaq, vurderet hvordan man bedst 

kan udnytte arbejdserfaringer, for at kunne skabe større og bedre koordineret initiativer i fremtiden 

for langtidsledige, 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 ændrer antallet af arbejdsledige under match gruppe 3 i Qeqqata Kommunia 

Maniitsoq stort set ikke og personerne står i den situation i længere tid. 

Vi som sagsbehandlere er bekendt med at personer som står under Match gruppe 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" ovenpå deres svære situation. 

 

Hvad sagsbehandlerne hører og kommer på tværs med under deres samtaler med klienterne som 

forårsager senfølger er som følgende: 
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-Seksuelt misbrug i flere år under barndommen fra slægtninge 

-Opvækst i et hjem med massiv 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. 

 

Langtidsledige, som har mere eller mindre alkohol- og hashmisbrug, hvor de blandt andet har 

psykiske følger, som ikke kan være blandt mange mennesker på grund af angst eller ængstelse. 

 

Med hensyn til klienternes personlig status, blev det planlagt at køre det i grupper, hvor deltagerne 

højst skal være 10-12 personer. Planen er at klienterne får behandling for deres forskellige 

oplevelser gennem deres liv og får redskaber via kurser. En af målene er, at lade dem have 

jobtræning i mellemtiden for at skabe motivation til at arbejde, og efterfølgende 

revalideringsarbejde i 2 år. 

 

Plan i perioden 02/09-2019 - 24/01-2020 
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Kursusinstruktøren  Indhold Starttid  Sluttid  Hvem skal arbejde?  

Lisa A. Schmitdt 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  

 

02/09-2019 

 

06/09-2019 Individuelle 

behandling. 

 

Inddrager 

opfølgning til de 

unge som var på 

misbrugsbehandling 

i vinters 

 Jobtræning 09/09-2019 18/09-2019  

Albricht 

Kreutzmann 

Robusthed og Think Inuk 19/09-2019 20/09-2019 2 personer i 

beredskab 

 Fortsætte  Jobtræning 23/09-2019 27/09-2019  

Fikka Josefsen Social arv både viden og mening 

om personlig forhold 

(Social arv) 

30/09-2019 30/09-2019 2 personer i 

beredskab 

Fikka Josefsen 4 omsorgssvigtsmetoder 01/10-2019 01/10-2019 2 personer i 

beredskab  

Fikka Josefsen God emne 02/10-2019 02/10-2019  

Fikka Josefsen At blive påvirket af 

omgivelserne 

03/10-2019 03/10-2019 2 personer i 

beredskab 

Fikka Josefsen Selvværd 04/10-2019 04/10-2019 2 personer i 

beredskab 

 Fortsætte Jobtræning 07/10-2019 25/10-2019  

Paaliit Jensen Personlig udvikling 

 

28/10-2019 01/11-2019  

Paaliit Jensen Individuelle samtaler 

 

28/10-2019 01/10-2019  

Jobtræning  Fortsætte revalidering 04/11-2019 27/11-2019  

Paaliit Jensen Ilaqutariittut 

katsorsaaneq/Familiebehandling 

i Kangaamiut, Napasoq, 

Atammik 

04.-23.11-2019 

3 bygder 

25.-29/11-2019 

i Maniitsoq, 

 

 Fortsætte  Jobtræning 02/12-2019 20/12-2019  

Majoriaq  Forberedelsesredskaber til 

jobstart  

07/01-2020 24/01-2020 Ane L. Lyberth 
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Rejseudgifter kan ændre sig 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at idet man kan se på klienternes manglende selvværd, så 

kan man se hvor meget det fylder at se sig selv som en der ikke kan noget, en som ikke længere har 

et formål til fremtiden, ingen målsætninger, og en som ikke længere har livsværdier, og derfor er 

der blevet lagt mærke til deres behov for kurser og anderledes tilbud end dem man yder i 

misbrugsbehandlingscenter, og det er dem som burde bane vej for at klienterne bliver 

selvforsørgende, for at kunne opnå at få dem til at have selvværd, og ikke mindst er det nødvendigt 

at de kan se hvor langt de er nået, derfor er det indstillingsværdigt at planerne og udgifterne 

godkendes. 

 

 

 

  Udgifter: 

 

ialt 

Lisa A. 

Schmitdt 

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  

 

6 dage x kr 8.000,- 

 

Rejse og logi 

(Privat leje /vakant) 

48.000,- 

 

 

1.854,- 

3.500,- 

Albricht 

Kreutzmann 

Robusthed og Think inuk Rejse ophold og 

lommepenge 

2.884,- 

Vakant 

1.700,- 

Fikka Josefsen Social arv både viden og mening om personlig 

forhold 

(Social arv) 

4 dage 

Pr. person 

5.000,- x 12 

 

Fikka Josefsen 4 omsorgssvigtsmetoder   

Fikka Josefsen God emne   

Fikka Josefsen At blive påvirket af omgivelserne   

Fikka Josefsen Selvværd ialt 60.000,- 

Paaliit Jensen Personlig udvikling 

 

Til 10-25 personer 

Rejsen 

(Privat leje /vakant) logi 

 

25.000,- 

6.394,- 

                       

7.000,- 

Paaliit Jensen Individuelle samtaler 

 

Pr. person 

12,- x 1.200 

14.400,- 

Paaliit Jensen Ilaqutariittut katsorsaaneq/Familie behandling. i 

Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq, Atammik  

Til 15-25 personer 

4 x 25.000,-  

 

Rejse til bygder  

3 x 2.300,- 

 

100.000,- 

 

 

 

6.900,- 

 Udgifter i alt  277.632,- 

Konto Kontonavn  Budget Rest Forbrug i % 

49-04-22-42-00 Takstbetaling for alkoholbehandling 425 370 12,8 
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Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos Borgmesteren 

1. at der afholdes forskellige kurser om personlig udvikling i perioden 02/09-2019-24/1-2020 

for personer under Matchgruppe 3. 

2. at det samlede udgifter på kr. 277.632,00 afholdes via konto 49-04-22-42-00. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren godkendte indstillingen d. 18.07.2019.  

 

Udvalget for Familie og Sociale forholds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At Borgmesterens beslutning af 18.07.2019 indstilling til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1 Tankefeltterapi Grønland 

2 Fikka 

3.1 Angst 

3.2 Familiekursus Pris 

3.3 - Personlig udviklingskursus 

3.4 Foredrag for borgere 

3.5 Kursus om samtalemetoder 
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Punkt 16 Orientering om lejrtur til unge og deres familie 2019 – ansøgning / Maniitsoq 

 

Journalnr. 41.00  

 

 

Baggrund 

Familiecenter, Området for familie, Majoriaq og Pilersitsivik samarbejder med at arrangere lejrtur 

til unge og familier, i perioden fra den 25. juli til og med 16. August 2019, det skal foregå i 

Kangerluarsuk fjorden under Apussuit, hvor i alt 10 unge skal deltage og medarbejdere skal løbende 

være 5 i alt i den tid. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, 21 stk. 6 og 7 samt § 42. 

 

§ 21.  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtteforanstaltninger, når det må anses at 

være af væsentlig betydning for et barns særlige behov.    

  Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen kan tilbyde andre typer af støtteforanstaltninger end de i stk. 

4nævnte, herunder forsøgsordninger.  

Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilken støtte der kan gives efter stk. 4, 

nr. 3, samt nærmere regler om andre typer af støtteforanstaltninger efter stk. 6. 
 

§ 42 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal tilbydes efterværn til unge i 

alderen 18 år til og med 23 år, som på det tidspunkt hvor de fylder 18 år, modtager en 

støtteforanstaltning efter kapitel 7-9. 
 

Faktiske forhold 

Familiecenter, Området for familie, Majoriaq og Pilersitsivik samarbejder med at arrangere lejrtur 

til unge og familier, hvor de afholdte møder i løbet af foråret for at planlægge lejrturen, de holdt 

møde om lejrturen kunne arrangeres i perioden fra den 25. juli til den 16. August 2019. Målet er 

familier som serviceres under området for familie, i første omgang skal der laves et hytte/hus i 

fællesskab hvor man kan samles og spises, i løbet af tiden skal der organiseres forskellige aktiviteter 

dagligt til de under der deltager, f.eks. Drama/Musik, kontakt, samtaleevne, madlavning/rengøring, 

sløjd/fangst og lignende fælles aktiviteter. 

Personalet i Familiecenteret samt bofællesskabet for unge skal på skift stå for lejrturen i 1 uge ad 

gangen. 

 

Unge som skal deltage: 

Nogle af de unge deltagere fra området for familie, er hjemsendte fra døgninstitutioner, og nogle af 

dem er stadig klienter. 

 

Beskriv forældremyndighedsindehaveren livsvilkår: 

Selvom de unge som skal deltage er fyldt 18, er turen arrangeret sammen med forældrene, 

forældrene blev tilbudt om at komme på weekendbesøg og der er plads til dem. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udgifterne til Familiecenterets deltagelse ser således ud: 

Transport af redskaber fra Maniitsoq til lejrstedet tur/retur  kr. 38.000,00 

Personalerokering  kr.      72.000,00 

Kulbrinter kr. 29.600,00 

Madrasser, og køkkenredskaber kr.      36.000,00 

Transport af reserver til personalet kr. 30.000,00 

Forældrenes tabt arbejdsfortjeneste Kr.  58.500,00 

Dagpenge til unge som skal deltage Boenhed/FC Kr.              414 

Udgifter i alt Kr. 264.514,00 

 

Konto 41 Kontonavn Budget Forbrug  Rest Forbrug % 

41-02-20-12-10 Familieprojekter   338 14 324 4,2 

 

Tværfagligudvalgets behandling af sagen  

Orientering til næstkommende møde 

 

Bæredygtige konsekvenser 

De unge klienter skal have tæt service i de 3 uger som lejrturen varer, derfor skal det udnyttes 

sammen med klienterne. 

  

Administrationens vurdering 

Området for familie vurderer, 

at lejrtur til unge skal give mulighed for at vise personlig status og hvordan man kan komme videre 

i samfundet, ved at have tæt forhold til sagsbehandlerne og have samtaler.  

 

Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos formand for Udvalg for Familie og 

Sociale forhold 

 

1. at lejrtur til unge og familier 2019, med udgifter på kr. 264.514,00 afholdes via konto 

4109201210, godkendes. 

 

Formandens behandling af sagen 

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 24.07.2019 

 

Udvalget for Familie og Sociale forholds behandling af sagen 

 

Indstilling 

At formandens beslutning af 24.07.2019 indstilling til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Ansøgning om udgifter til forebyggende tiltag, udfyldt den 19. Juli 2019. 
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Punkt 17 Eventuelt 

 

Intet.  

 

 

 

 


