Løbende orienteringer om Handicaprådets møder
Fra mødet d. 30. april 2020
Til orientering
J.nr.: EMN-2020-23367
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – Fungerende direktør Jill S. Hellesen / JISH
Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd har afholdt møde 30. april 2020. På mødet deltog
Handicaprådets nye medlem Inge Olsvig Brandt (IA) for første gang. Inge Olsvig Brandt er udpeget
af kommunalbestyrelsen som kommunalbestyrelsens politiske repræsentant i Handicaprådet. De
øvrige medlemmer af Handicaprådet ser frem til at have en politiker med i rådet. På mødet
drøftede forvaltningerne og Handicaprådet særligt kommunens håndtering af covid-19 med fokus
på personer med handicap.
Handicaprådet er en god samarbejdspartner for forvaltningerne, og der er et gennemgående fokus
på at finde realistiske løsninger på problemstillingerne.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds udvalgsmøde, den 16.juni 2020,
hvor udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for
Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd har siden sidste orientering godkendt referatet af et
møde afholdt d. 30. april 2020.
De vigtigste punkter:
Forvaltningernes håndtering af covid-19
Forvaltningerne berettede om, hvordan de respektivt og i fællesskab håndterede covid-19. Der var
også fokus på, hvordan Handicaprådet kan hjælpe forvaltningerne.
Tilpassede arbejdsgange under covid-19-nedlukningen
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan forvaltningerne tilpassede arbejdsgangene, da kommunen
lukkede ned. Overordnet set løste forvaltningerne udfordringen ved, at medarbejdere fik mulighed
for at arbejde hjemmefra, mens kommunikationen med borgerne i høj grad skete via telefon og
email. Borgerne var også hurtige til at tilpasse sig situationen og tog godt imod den udvidede
mulighed for telefonisk kontakt til forvaltningerne.
Introduktion af Inge Olsvig Brandt og hendes rolle i Handicaprådet
Inge Olsvig Brandt er repræsentant for kommunalbestyrelsen i Handicaprådet. Handicaprådet er
glade for, at der er en politiker med i rådet.
Handicaprådet diskuterede blandt andet også følgende punkter:
Besvarelsen af NIIKs (Grønlandske Handicaporganisationer) spørgsmål

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked modtog en henvendelse fra NIIK (Grønlandske
Handicaporganisationer). Nordens Handicapråd havde bedt NIIK om at indsamle svar fra
organisationer og offentlige myndigheder om covid-19 og personer med handicap. Handicaprådet
var med til at kvalificere kommunes besvarelse.
Borgere på boenheder
Handicaprådet var interesserede i, om beboere på boenheder har været utrygge. Personalet på
boenhederne har været opmærksomme på det og kan berette, at der ikke har været utryghed
blandt beboere.
Afholde et borgermøde
Handicaprådet vil fortsat gerne afholde et borgermøde. Emner kan være den nye
handicaplovgivning og generel præsentation af Handicaprådet. Oprindeligt skulle borgermødet
planlægges i løbet af foråret, men det blev forsinket på grund af covid-19. Endvidere er det
kommunens erfaring, at det er svært at tiltrække borgere i sommerperioden. Derfor vil
Handicaprådet og forvaltningerne undersøge mulighederne for et borgermøde på den anden side
af sommerferien.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Handicaprådets arbejde favner bredt. Derfor kan en løbende orientering om handicaprådets
væsentligste projekter, ideer og ønsker bidrage til værdifulde indsigter, som kan kvalificere en bred
palet af politiske beslutninger.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Vedtægter for Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om Handicaprådets arbejde. Derudover er referaterne
af møder i Handicaprådet tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, beslutning, 16.juni 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
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