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Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd har afholdt deres første møde den 26. februar 2020. Til
mødet var der 4 faste dagsordenpunkter:
- Gensidig orientering
- Opfølgning fra sidste møde
- Statistikker på ældreområdet
- Ældreflugten
Derudover drøftede Ældrerådet rapporten fra forsknings- og udviklingsprojektet ” Arktisk Aldring
Ældre menneskers liv og helbred i Grønland”.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarkeds udvalgsmøde, den 05. maj
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 Ældreråd har afholdt første møde den 26. februar 2020. Til mødet
var der 4 faste dagsordenpunkter:
- Gensidig orientering
- Opfølgning fra sidste møde
- Statistikker på ældreområdet
- Ældreflugten
Under punktet vedrørende opfølgning på de sidste forudgående møder, blev der gjort status på
bl.a. mødet med Ældreforeningen Nuummi Utoqqaat Peqatigiit.
Derudover drøftede Ældrerådet rapporten fra forsknings- og udviklingsprojektet ” Arktisk Aldring
Ældre menneskers liv og helbred i Grønland”.
Formanden for Ældrerådet ønskede at man gennemgår forskningsresultaterne mere eller mindre
der handlede om:
Hvordan skal vi bearbejde beskrivelserne yderligere?
Hvem skal Ældrerådet henvende sig til?
Ældrerådet ønsker overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked at der afholdes et borgermøde
med drøftelse af Ældre menneskers liv og helbred I Grønland som rapporten fra forsknings- og
udviklingsprojektet udreder og hvordan det kan formidles videre til borgerne.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Ældrerådets medlemmer går meget aktivt ind i ældrerådsarbejdet og er løbende i dialog med
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. En løbende orientering om Ældrerådets væsentligste

projekter, ideer og ønsker kan bidrage til værdifulde indsigter, som kan kvalificere politiske
beslutninger, der vedrører ældreområdet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Vedtægter for ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
o Ældrerådets forretningsorden
Det videre forløb
Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om Ældrerådets arbejde. Derudover er referatet af
mødet i Ældrerådet gjort tilgængeligt 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, 05.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Referat Ældrerådsmødet den 26. februar 2020.

