Kommuneqarfik Sermersooq
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Ulloq / Dato: 18-09-2019
Sags nr.: 27.69.48-A00-1-19
Sull. / Sagsbeh.: kakj
Dir. tlf.: 368120
Mail: SI@sermersooq.gl

Referat
Møde i Handicaprådet
Tid: torsdag d. 19. september kl. 14.00-16.00
Sted: mødelokale 2, rådhuset, 1. sal, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk
Deltagere:
Sara Jilsø Fleischer, formand
Viggo Johansen, næstformand
Nanette Hammeken Arboe, medlem
Paulus Napatoq, medlem
Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI)
Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI
Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI)
Susanne Kærulff Ettrup, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri (SI)
Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI)
Deltager ikke:
Aviaaja Geisler, medlem
Martha Lund Olsen, direktør for Børn & Familie (MI)
Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI)

Dagsorden:
1) Nyt fra formanden
1.1: Valg af ny formand
Viggo Johansen har på eget initiativ valgt at overgive rollen som formand til et andet medlem af
Handicaprådet. Beslutningen om at træde ned skyldes personlige omstændigheder.
Handicaprådet indstiller Sara Jilsø Fleischer til formand. Sara Jilsø Fleischer accepterer
indstillingen og bliver formand.
Viggo Johansen opstiller som næstformand. Handicaprådet vælger hermed Viggo Johansen som
næstformand.
2) Nyt fra forvaltningen
2.1: Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked (SI)
Forvaltningen forbereder sig på den kommende handicaplovgivning – Inatsisartutlov nr. 13 af 12.
juni 2019 om støtte til personer med handicap – der træder i kraft 1. januar 2020.
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-

Forvaltningen deltager på et seminar til november om lovgivningen arrangeret af selvstyret.

Ny boenhed i 2020 i Qinngorput.
- Det betyder, at tidligere individuelle boenheder slås sammen. Status er pr. dags dato (d.
19. september), at plantegningerne til den nye boenhed er modtaget.
- Sammenlægningen og de tidssvarende lokaler glæder afdelingen sig til.
Handicapsektorplanens 3. fase i høring hos Handicaprådet.
2.2: Forvaltning for Børn og Familie (MI)
Ny stilling i Børnehandicapteamet
- En nuværende medarbejder træder i en nyoprettet kombineret stilling som sagsbehandler i
og teamleder for Den Fælles Visitation (i første omgang i et barselsvikariat).
Forvaltningen har opdateret kompetenceplanen
- Kompetenceplanen angiver, hvem der kan træffe beslutninger om hvad.
- Det er justeringer af en gammel kompetenceplan fra 2009/2010.
Der er generelt set mangel på personale i forvaltningen.
- Men det gælder ikke på børnehandicapområdet.
Socialfaglige undersøgelser i Tasiilaq
- Der er et stort efterslæb i Tasiilaq. Selvstyret har givet påbud om at afvikle efterslæbet hen
over efteråret. Kommunen er selvfølgelig interesseret i at efterleve påbuddet – alternativet
er at blive sat under administration af selvstyret.
2.3: Forvaltning for Børn og Skoler (MA)
Direktøren har valgt af splitte én fagchefstilling i to, så der i fremtiden er to fagchefer.
- Forvaltningen mener, at det giver god mening, da det er et stort område.
Fritidstilbud målrettet autister og børn med ADHD i alderen 12-18
- Repræsentanter for Forvaltning for Børn og Skoler samt Forvaltning for Børn og Familie
mødtes for at besvare henvendelsen.
- Der har tidligere været aktiviteter i Pakkutaq.
- Kammagiit har også tidligere været brugt. Men lokalerne overgik til voksenområdet på
grund af manglende efterspørgsel på fritidstilbud (da der ingen børn var i den
aldersgruppe).
3) Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
4) Punkter fra Handicaprådet
4.1: Byggeselskabet Siorarsiorfiks planer med hensyn til skolebyggeriet i Nuuk (se også
bilag 1 og 2)
Svar fra Christian Dyrbjerg Andersen, afdelingschef i Siorarsiorfik
Tak for din mail, som jeg skal søge at besvare.

Side 2 af 7

I forbindelse med udbuddet er et af de dokumenter, der har ligget til grund for det endelige
projektmateriale, Kommuneqarfik Sermersooqs funktionsprogram for skoler.
Funktionsprogrammet er tilpasset og revideret det aktuelle udbud, og inden da er der afholdt
workshops med en brugergruppe der var sammensat af (daværende) Skole- og dagtilbudschef,
skoleinspektør fra ASK og USK samt lærere fra de to skoler. De afholdte workshops mundede ud i
et brugerprogram, hvor det blandt andet fremgår at:
RUMMELIGHED
Et sted, hvor der er plads til alle.
Inklusion
Demokrati og medborgerskab -lokalmiljø
Fysisk rum der understøtter mange forskellige aktiviteter og udfoldelse med plads til
bevægelighed.
Inklusion og plads til alle er et gennemgående element i både brugerprogram og
funktionsprogrammet.
Derudover overholder vi de til enhver tid gældende love regler for byggeri og anlæg. Her kan jeg
blandt andet nævne gældende bygningsreglement GBR06, hvor det af afsnit 4.1 stk. 1 fremgår at:
4.1 Generelt
Stk. 1. Bygninger skal udformes og indrettes, så der med hensyn til deres anvendelse opnås
tilfredsstillende forhold, hvad angår sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle
samt renholdelse og vedligeholdelse.
Og i tilknytning hertil er der i GBR06 følgende tilføjelse:
(4.1, stk. 1) I henhold til Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap skal
alle offentlige bygninger og faciliteter så vidt muligt indrettes således, at handicappede personer
sikres adgang og brug heraf. Offentlige bygninger og faciliteter omfatter offentlige
udlejningsboliger, biblioteker, sygehuse, tandklinikker, skoler, forretningslokaler, kontorer,
anlæg m.v. hvortil der er offentlig adgang.
Udover det der er fastsat af den gældende lovgivning er der ikke gjort yderligere tiltag. Dog vil
skolen i stor udstrækning bliver opført efter det danske bygningsreglement 2018, hvor der er
yderligere skærpelser i forhold til handicappede.
Selve udbuddet af den kommende skole, sker i totalentreprise, hvilket betyder at vi ikke på
nuværende tidspunkt kan kommentere på den konkrete indretning, i det den først foreligge når der
i slutningen af dette år foreligger et endeligt projekt.
I forhold til at deltage på jeres kommende møde, kan jeg desværre ikke afse tid, da vi forventer at
skulle afvikle licitationshandlingen den 20. september, og der derfor er ”tryk på kedlerne” i dagen
op til.
***
Handicaprådet værdsætter svaret fra Siorarsiorfik og håber, at der er mulighed for at invitere
Christian Dyrberg Andersen til et møde i Handicaprådet i fremtiden.

Handicaprådet ønsker blandt andet at spørge yderligere ind til:
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Hvad skal skolen give anledning til?
Hvordan kan Handicaprådet bidrage og inddrages i anlæggelsesprojektet (af Sara Jilsø
Fleischer)?
Hvad er visionen med skolen (af Nanette Arboe Hammeken)?
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad Christian kan svare på. Når det handler om
andet end anlægsprojektet, er det forvaltningerne i kommunen (af Cecilie Victoria
Schierbeck).

Handicaprådet vil gerne vide, hvilke forvaltninger der er involveret i skoleprojektet?
Forvaltning for Børn og Skoler har de fleste opgaver (af Laila Skydsbjerg Skytte)
- Skole og dagtilbud hører under Forvaltning for Børn og Skoler.
Forvaltning for Børn og Familie (af Peter Brix Adsersen)
- Her er socialrådgivere ansat, og der er socialrådgivere på skolerne.
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked (af Susanne Kærulff Ettrup)
- Terapeutteamet, hvor terapeuter på børneområdet er ansat, er forankret i Forvaltning for
Velfærd og Arbejdsmarked.
o Terapeuter på børneområdet bevilliges af Forvaltning for Børn og Skoler, men de er
ansat i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.
- Det er også Terapeutteamet, der er ansvarlig for Vedligeholdende træning.
Vedligeholdende træning på skolen (af Peter Brix Adsersen)
- Hvorvidt Vedligeholdende træning skal finde sted på skolen, er en afvejning, som
Terapeutteamet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked skal foretage.
o Kan det eventuelt integreres i skolen, vil det potentielt give god mening.
o Men lokaliteten er ikke relevant for finansieringen. Så det væsentlige er, om
Terapeutteamet vurderer, at skolen har eller ikke har optimale rammer for at
Vedligeholdende træning.
4.2: Opfølgning på borgermødet
Der er blevet afholdt borgermøde i Nuuk og i Tasiilaq. Antallet af borgere til de to borgermøder var
lavt. Men på begge borgermøder bidrag deltagerne med input til forvaltningen, som blev taget med
i arbejdet med Handicapsektorplanens 3. fase (af Susanne Kærulff Ettrup)
- Det lave antal borgere gav desuden anledning til en drøftelse af, hvordan kommunen og
forvaltningerne kan arrangere borgermøder, så der kommer flere deltagere.
- Der har været flere møder og arrangementer på handicapområdet, hvor deltagerantallet har
været lavt. Også arrangementer efter arbejdstid.
- Vi har ikke smidt håndklædet i ringen. Vi er åbne for bud på, hvordan vi kan tiltrække flere.
Handicaprådet: Bud på tiltag, der kan tiltrække flere borgere
- Undersøge hvad borgerne er interesserede i?
o Eventuelt spørge borgeren direkte: Hvad skal der til for, at du vil komme til et
borgermøde?
o Forvaltningerne skal gøre det klart, at borgernes mening er relevant – vi vil gerne
høre, hvad I (borgerne) mener.
- Eller give borgere muligheden for at bidrage skriftligt.
- Det skal være tydeligt for borgeren, hvad vedkommende kan få ud af at deltage.
- Det skal kommunikeres ordentligt – hvordan sikres det, at alle interesserede ser opslaget
eller annoncen?
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Grønlands Institut for menneskerettigheder har inviteret foreninger på handicapområdet,
som har været succesfulde. Hvad gør de rigtigt (af Nanette Arboe Hammeken)?

Formålet med et borgermøde (af Peter Brix Adsersen og Cecilie Victoria Schierbeck)
- 1) Ønsker man en reel inddragelse af borgerne i en dialog ml. forvaltninger/politikkere og
borgerne?
- 2) Eller ønsker man bare at legitimere en beslutning?
- 1) Hvis man ønsker medinddragelse, stiller det store krav.
o Her skal folk have en reel indflydelse på processen.
- 2) Formel afholdelse af et borgermøde giver en form for legitimation.
4.3: Drøftelse om der skal indkaldes suppleanter
Handicaprådet mangler ofte et medlem af handicaprådet til møderne. Kan den udfordring eventuelt
løses med en art permanent deltagelse af en eller flere suppleanter (af Nanette Arboe
Hammeken)?
- Handicaprådet er i tvivl om, hvordan en eventuel proces skal se ud.
- Skal politikerne afgøre, hvilken suppleant der skal udvælges?
- Svar fra forvaltningen
o De spørgsmål finder forvaltningerne svar på.
4.4: Orientering fra kommunen om nøgleperson i kommunen vedrørende handicappede
borgere
Handicaprådet præciserer, at det drejer sig om beskæftigelsesvejlederen på handicapområdet.
Svar fra forvaltningen: Vedkommende skal være med til at opsøge arbejdspladser og facilitere
beskæftigelse for personer med et handicap (af Susanne Kærulff Ettrup).
- Han er begyndt at kulegrave området.
- Vi kan med fordel invitere ham med til et møde i Handicaprådet.
o Handicaprådet bakker om en fremtidig invitation af beskæftigelsesvejlederen.
Fokus på om der er oplagte grupper at starte med (af Cecilie Victoria Schierbeck)
- Arbejdsgivere, sundhedsvæsenet osv. Der er mange interessante aktører og
samarbejdspartnere, som beskæftigelsesvejlederen skal opbygge en relation til.
4.5: Handicapsektorplanens 3. fase
Den arbejder Handicaprådet videre med.
4.6: Møder i resten af 2019 samt 2020
Følgende datoer er besluttet:
 torsdag d. 28. november 2019
 torsdag d. 23. januar 2020
 torsdag d. 30. april 2020
 torsdag d. 3. september 2020
 torsdag d. 26. november 2020
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4.7: Den kommende handicaplovs – Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til
personer med handicap – betydning for handicaprådets sammensætning, vedtægter og
opgaver.
Handicaplovgivningens betydning for det administrative arbejde i forvaltningerne (af Susanne
Kærulff Ettrup)
- Der er mange ting i lovgivningen, der gør, at forvaltningerne skal gennemgå arbejdsgange
og forberede sig på nye opgaver.
Seminar om den kommende handicaplovgivning
- Handicapforeninger er inviteret med til seminaret (af Susanne Kærulff Ettrup)
- Handicaprådet har forhørt sig om, Handicaprådet kan deltage som handicapråd (af Sara
Jilsø Fleischer).
- De berørte forvaltninger er inviteret (af Peter Brix Adsersen).
5) Eventuelt
5.1: Problemer med de administrative forhold for støttepersoner ansat i kommunen
-

Er det et problem, at visse timer finansieres af børnelovgivningen og andre af
skolelovgivningen?
SVAR fra Peter Brix Adsersen: Ja, det er det. Det giver skatteproblemer med to x
deltidsansættelser. Det er beklageligt, at det er så bøvlet.
o Løsningen er måske undervejs: Der er en dialog mellem direktørerne.
o Udfordringen med skatteproblemer ligger uden for kommunens ansvarsområde. Det
må også handle om fastlåshed i skattestyrelsen

Reaktionen fra Handicaprådet
- Det lyder uforståeligt, at det ikke kan lade sig gøre (af Nanette Arboe Hammeken)
- Handicaprådet kan overveje en skrivelse til direktionen (af Viggo Johansen)
Støttepersonskoordinator kan med fordel også inviteres til et fremtidigt møde i Handicaprådet (af
Peter Brix Adsersen)
- Handicaprådet støtter ideen.
5.2: Status på rejsehold der skal undervise i sagsbehandling og den kommende
handicaplovgivning (af Nanette Arboe Hammeken)?
-

-

Selvstyrets ambition om et rejsende hold, der skal undervise i den kommende
handicaplovgivning. Hvad er status?
o Det er ikke tilstrækkeligt kun at undervise i handicaplovgivningen. Der er mange
relaterede lovgivninger, som sagsbehandlere og lignende mangler indsigt i.
Svar fra Susanne Kærulff Ettrup:
o Forvaltningerne har efterspurgt kursus. I mangel på bedre har forvaltningen
iværksat undervisning af sagsbehandlerne forestået af juristen i forvaltningen.

5.3: Statistik på handicapområdet (af Sara Jilsø Fleischer)
-

Svar fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked: Ca. 400 borgere er omfattet af
handicapforordningen, knap 100 er anbragt i Grønland eller Danmark
Svar fra Forvaltning for Børn og Familie: 55-70 sager med børn i Nuuk, som er omfattet af
handicapforordningen.
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o

Tal for kysten og anbringelser kan Peter Brix ikke huske.

5.4: Udfordringer med manglende udredninger af særligt børn (af Peter Brix Adsersen)
- Det er en stor udfordring, at børn ikke udredes. Hvis man havde en hurtigere og mere
effektiv børneudredning, ville der formentligt være flere børn omfattet af
handicapforordningen (af Peter Brix Adsersen).
- Henvisninger og udredninger mangler helt sikkert en ordentlig børnepsykiatri.
- Lægeklinikken sender børn til MISI for en vurdering først. Men det er lægeklinikken, der
skal udrede først. Lægeklinikken er måske ikke helt klar over, hvordan det skal håndteres
(af Laila Skydsbjerg Skytte).
5.5: Er der opfølgning på børnehandicapområdet (af Nanette Arboe Hammeken)?
- Indkalder sagsbehandlere til årlige opfølgningsmøder? Lovgivningen dikterer løbende
opfølgning.
- Svar fra Peter Brix Adsersen og Susanne Kærulff Ettrup
o Den nye lovgivning har skærpet kravene til opfølgning. Men der er ikke formkrav for
opfølgningen. Det kan snildt – og hensigtsmæssigt for både borger og
sagsbehandler – blot være opfølgning på mail.
o Opfølgningen indgår som en del af handleplanen, så den er dokumenteret
ordentligt.

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
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