Orientering vedr. ny boenhed i Qinngorput
Til orientering
J.nr.: EMN-2020-00384
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked - direktør Isak Nielsen Kleist / ISNK
Sagsresumé:
Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri har pr. 1. december 2019 overtaget en ejendom i
Qinngorput (B-4103, Seernaq 4), som skal anvendes som boenhed inden for handicap- og
socialpsykiatriområdet. Ejendommen har 4 etager, med i alt 12 lejligheder, hvor der vil blive plads
til 17 beboere samt en akut aflastningsplads i nye og egnede lokaler.
Overtagelsen af Sernaaq 4 giver mulighed for at 3 boenheder kan lægges sammen. Hertil gør
overtagelsen af bygningen det muligt, at skabe langt bedre rammer for beboerne, som i højere
grad kan blive tilbudt den slags bolig som matcher deres behov.
Indstilling
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller over for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Sidst på sommeren 2019 meddelte Forvaltning for Anlæg og Miljø, at Afdeling for Handicap og
Socialpsykiatri medio 2020 kunne få tildelt en boligblok på Seernaq 4 i Qinngorput, til anvendelse
som boenhed. Medio november 2019 modtog Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri imidlertid
besked om, at lejemålet allerede var klar til overtagelse pr. 1. december 2019.
Ejendommen, Seernaq 4, har 4 etager med i alt 12 lejligheder, hvor der vil blive plads til 17
beboere samt en akut aflastningsplads. 2 borgere vil få deres egen lejlighed og resten af borgerne
vil komme til at bo sammen i mindre enheder. Der vil være personale på hver etage.
Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri arbejder målrettet for at borgerne modtager den specifikke
og specialiserede støtte og hjælp, som den enkelte borger har brug for. De nye rammer i
boenheden gør det muligt at opdele borgerne i etagevise enheder alt efter den form for støtte og
hjælp, som de har behov for. Således kan personalet specialisere sig alt efter om de eksempelvis
arbejder i en enhed med primært udviklingshæmmede borgere eller borgere med skizofreni. Der er
forhåbning om at denne opdeling også vil understøtte et godt forhold og fællesskab beboerne
imellem.
Boligselskabet Iserit skal administrere lejemålene til borgerne samt til personalefaciliteterne og
fællesarealerne.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Med åbningen af den nye boenhed bliver det muligt at lukke 3 mindre enheder; Eqalugalinnguit 76
A/B, Nuussuaq 15 og Nuussuaq 13, der alle er forholdsvis nedslidte lejemål.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Budgettet for husleje på konto 402030105 – 122100300 til de 3 lukkede boenheder, vil overgå til
boenheden Seernaq 4.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 13. af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, §14. stk. 2.
Naalakkersuisut kan pålægge en kommunalbestyrelse at oprette en beskyttet boenhed, når
kommunen er hjemkommune for 2 eller flere personer over 18 år, som er berettiget til at modtage
en bolig i en beskyttet boenhed, jf. §47.
Det videre forløb
Borgerne vil flytte ind i den nye boenhed fra d. 10. februar 2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat bemærker, at øvelsen ikke vil have budgetmæssige konsekvenser, og har i
forlængelse heraf ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse/kommunikation
Borgere og pårørende er varslet om flytningen pr. brev d. 10. januar 2020. Borgerne vil flytte ind i
den nye boenhed fra d. 10. februar 2020.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen
Bilag
Ingen

