Ventelister på ældreområdet december 2019
Status, december 2019
Til orientering
J.nr.: EMN-2020-00364
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – Direktør Isak Nielsen Kleist / ISNK
Sagsresumé
Forvaltningen fremlægger halvårligt en oversigt over ventelister på ældreområdet.
Oversigten viser pladser til rådighed på forvaltningens tilbud indenfor plejehjem,
aflastningspladser, ældrekollektiv og ældre-/handicapvenlige boliger.
Ventelisterne omfatter borgere, der er visiteret til boligtypen. Der er derudover borgere, som har
ansøgt, men som endnu ikke er visiteret.
Indstilling
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
- at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forvaltningen præsenterer en oversigt over pladser til rådighed indenfor ældreområdets botilbud
samt de aktuelle ventelister.
Oversigten omfatter forvaltningens tilbud indenfor plejehjem, aflastningspladser, ældrekollektiv og
ældre-/handicapvenlige boliger.
Forvaltningen visiterer borgere til:
 Plejehjem
 Aflastning
 Ældrekollektiv
 Ældre- og handicapvenlige boliger
Kommunen har enkelte egne ældre- og handicapvenlige boliger til rådighed, mens de resterende
bliver tildelt i samarbejde med boligselskabet Iserit A/S. Ældre- og handicapvenlige boliger er i
denne sammenhæng typisk stuelejligheder med ingen eller få trin fra gadeplan.
Pladser til rådighed
By/Botilbud

Plejehjem

Aflastning

Ældrekollektiv

Ældre- og
handicapvenlige
boliger

Nuuk
Paamiut
Tasiilaq
Qeqertarsuatsiaat
Ittoqqortoormiit

65
24
14*
0
0

14
2
2
1
2

0
0
0
8
5

0
0
0
0
0

*Det er godkendt at udvide plejehjemmet med 4 pladser. Udvidelsen er ikke gennemført endnu.

Nedenfor er ventelisterne for december 2019 præsenteret.
Ventelisterne omfatter borgere, der er visiteret til boligtypen. Der er derudover borgere, som har
ansøgt, men som endnu ikke er visiteret.
Aktuel venteliste
By/Botilbud

Plejehjem

Aflastning

Nuuk
9
1
Paamiut
0
0
Tasiilaq
2*
1*
Qeqertarsuatsiaat
0
0
Ittoqqortoormiit
1
0
*1 borger er både på venteliste til aflastning og til plejehjem

Ældrekollektiv

Ældre- og
handicapvenlige
boliger

0
0
0
0
0

75
1
0
0
1

I mange tilfælde er det borgere i aflastning, som er på venteliste til plejehjemsplads (i alt 7 af de 12
på venteliste til plejehjem). Det betyder. at når borgeren får en plejehjemsplads, frigives en
aflastningsplads. Når tallene korrigeres for det og for gengangere, er der en reel venteliste til
plejehjem/aflastning på 7 borgere i hele kommunen.
Der er i alt 1 borger i kommunen, der er i plejeophold hos sundhedsvæsenet, mens vedkommende
afventer en aflastningsplads/plejehjemsplads i kommunen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked ønsker, at der skabes åbenhed omkring ventelister til
boliger indenfor ældreområdet, og vil halvårligt fremlægge en opgørelse.
Endvidere indgår ventelister og demografisk udvikling generelt i forvaltningens planlægning og
sektorplansarbejde.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen på nuværende tidspunkt.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp
Samarbejdsaftale for 2017-2021
Kommuneqarfik Sermersooqs ældrepolitik 2016-2026
Kommuneqarfik Sermersooqs ældresektorplan
Det videre forløb
Forvaltningen vil halvårligt orientere om ventelister på ældreområdet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/Kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.

Bilag
Ingen.

