Kommuneqarfik Sermersooq
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Ulloq / Dato: 17-09-2019
Sags nr.: 40.00-A00-3-17
Sull. / Sagsbeh.: lajk
Dir. tlf.: 368034
Mail: SI@sermersooq.gl

Dagsorden
Referat fra mødet mellem Ældrerådet og
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.
Mødedato: Tirsdag den 17. September 2019
kl. 11.00 – 13.00.
Sted: Mødelokale 2 – 1. I Rådhuset
Deltagere:
Laannguaq Lynge, formand (LL)
Søren Joelsen, næstformand (SJ)
Loritha Henriksen, medlem (LH)
Inge Olsvig Brandt (IOB), formand (IA)
Knud Mathiassen (KMA), medlem (IA)
Rolf Pike(ROP), medlem (S) – via telefon
Nadia Olsen(NAO), medlem (D)
Lone Rosengreen Pedersen(LRP), medlem (IA)
Grethe Vierum(GRV), forstander på Alderdomshjemmet
Lars Jørgen Kleist(LJK), referent
Fraværende:
Bodil Karlshøj Poulsen, medlem
Jonas Napãtôq, medlem
Arnannguaq H. Christensen, Fagchef for ældreområdet

Dagsorden:
1. Velkomst
Inge Olsvig Brandt bød velkommen– Deltagerne præsenterede sig hver især.
2. Mødested for ældre i blok 10:
Det nuværende mødested.
Ældrerådet og Ældres forening i Nuuk har rette en henvendelse vedr. mødestedet i blok 10
dateret den 11. september 2019.
”Som man ved, blev mødestedet for de ældre i Nuuk i blok 10 lukket p.g.a.
renoveringsarbejde. Og på grund af det har de ældre i Nuuk ikke har haft et sted, hvor de
kunne komme hen i sommers. De ældres forening i Nuuk har fået lovning på at
renoveringsarbejdet vil blive færdigt til august måned, men indtil nu er det ikke blevet
færdigt.
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Dette er på ingen måde tilfredsstillende for de ældre i Nuuk.
Derfor retter vi en venlig henvendelse til formanden for Udvalg for Børn og Familie og til
formanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked med anmodning om, at der skal findes
en løsning på sagen.
Beslutning:
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil undersøge sagen for at finde ud af hvornår
renoveringsarbejdet bliver færdigt, hvorefter man vil sende en skriftlig tilbagemelding

3. Ønsket om at få et nyt mødested for de ældre er blevet sendt skriftligt fra Ældrerådet
til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, har behandlet henvendelsen den 23. april 2019.
Hvor langt er man kommet i sagen?
Formanden for Ældrerådet Laannguaq Lynge nævnte, at der i forbindelse med drøftelserne
om Qinngorput 2000-2001 endda udskrev en konkurrencerealisering af et center for de
ældre og vi er nu i etape 3 vedr. Qinngorput, hvor vinderprojektet endnu ikke er blevet
optaget efter bedømmelsesudvalgets ellers har behandlet sagen.
Beslutning
Formanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked Inge O. Brandt og direktøren Isak N.
Kleist-ip undersøger sagen og skal også undersøge om der er udformet planer for
Sisorarfiit.
Man vil eftersøge hvad status er omkring henvendelsen – f.eks. om denne skal medtages i
Mulighedskataloget for 2020.
4. Ældrerådet fremsender en skrivelse til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked med
anmodning om, at de skal undersøge forholdende omkring ældres flytninger til andre
lande
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked drøftede henvendelse den 23. april 2019.
At Ældrerådet henvendelse skal undersøges omhyggeligt.
Hvilke tanker gør udvalget sig omkring videreføring af sagen?
Beslutning:
Fra Forvaltningen vurderes, at det er en svær opgave for Kommuneqarfik Sermersooq at
skulle vurdere de ældres forhold, da der ikke er blevet lavet undersøgelser man kan holde
det op imod de seneste år. Det blev vurderet fra Forvaltningen, at man gennem drøftelser
med andre forvaltninger, f.eks. omkring større fokus på ældreområdet, vil kunne finde frem
til løsningsmodeller.

5. Ældre bliver flere og frasen, når pengene bliver knappe i kommunen ”Der bliver flere
ældre, de er kun til belastning”
Til Utoqqaat Peqatigiit og Ældrerådet møde den 11. september 2019 og blev enige om, at
den smertefulde frase om at ”ældre bliver flere og er kun til belastning” bør stoppes. For
det er pinefuldt for mange ældre at blive placeret som unyttige når, der bliver ældre, selvom
de har knoklet hele deres arbejdsduelige alder.
Beslutning:
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Man mødtes i forståelse under mødet og frasen med at der bliver flere ældre og at de kun
er til belastning – hviler på en misforståelse. Men alle der deltog i mødet mener - at de
ældre har knoklet i et helt liv og skal respekteres.
6. Ældreforeningen ønsker at kommunen bør bidrage til, at ældre kan rejse på ferie til
andre lande
Ældreforeningens ønske er, at kommunen bør begynde at give til at de ældre kan komme
på rejse til andre lande, og at det vil blive bragt videre til Kommuneqarfik Sermersooq.
Beslutning:
Muligheden for at forvaltningen kan bidrage vil blive bragt op.
7. Borgermøde til 19. september 2019
Beslutning:
Borgermødet skal køres af Ældrerådet og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked i
fællesskab.
Der skal fremkommes med en politisk udmelding om ældrepolitikken og Ældrerådet skal
fremlægge hvad de har arbejdet med og fremkomme med statut for disse for perioden 2017
til 2019. Der skal også være mulighed for at kunne stille spørgsmål til Ældrerådet om deres
arbejde.
8. Eventuelt
- Ældrerådet ønsker at kunne rejse i KS i perioden 2017 til 2021 og dette vil blive indsat
som dagsordenspunkt til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds møde på et tidspunkt..
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