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Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd skal ifølge sine vedtægter medvirke til samarbejde og
inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd, og grupper, der aktivt går ind for at fremme
vilkårene for kommunens ældre borgere. Jævnfør vedtægterne skal Ældrerådet samtidig inviteres
til et årligt møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Ældrerådet og Udvalget bl.a.
diskuterer de ældres vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq.
Ældrerådet holdt den 11. september 2019 et møde med Ældreforeningen, og den 17. september
2019 det årlige møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. Hertil blev der den 19.
september 2019 arrangeret et borgermøde i forsamlingshuset i Nuuk i samarbejde Udvalg for
Velfærd og Arbejdsmarked.
Indstilling
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
- at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd skal ifølge sine vedtægter medvirke til samarbejde og
inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd, og grupper, der aktivt går ind for at fremme
vilkårene for kommunens ældre borgere. Jævnfør vedtægterne skal Ældrerådet samtidig inviteres
til et årligt møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor Ældrerådet og Udvalget bl.a.
diskuterer de ældres vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq.
Ældrerådet holdt den 11. september 2019 et møde med Ældreforeningen, og den 17. september
2019 det årlige møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. Hertil blev der den 19.
september 2019 arrangeret et borgermøde i forsamlingshuset i Nuuk i samarbejde med Udvalg for
Velfærd og Arbejdsmarked.

Ældrerådets møde med Ældreforeningen d. 11. september 2019
Ældreforeningen ønskede at Ældrerådet tog følgende emner op til mødet med Udvalg for Velfærd
og Arbejdsmarked:
- En status på renoveringen af Ældreforeningens Værested i Blok 10
- Antallet af ældre stiger og Ældreforeningen ønsker at man er opmærksom på ikke at
italesætte de ældre som en byrde og en økonomisk belastning, da det er ubehageligt at
blive positioneret som unyttige borgere, selvom de har knoklet hele deres arbejdsduelige
liv.
- Ønske om at Kommuneqarfik Sermersooq fremover giver økonomisk støtte til ældre, der
gerne vil ud at rejse/ tage på ture.
- Tydelige forklaringer af lovgivning vedr. dækning af udgifter forbundet med nære
slægtninges død. Den grønlandske version og den danske version er forskellige.
- Ældreforeningen ønsker om at få tilknyttet en rådgiver for mødestedet for ældre, der kan
assistere med emner om lovgivning og andet.

Status for mødet mellem Ældrerådet og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked den 17. september
2019:
-

Ældreforeningens Værested i Blok 10:
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil undersøge sagen for at finde ud af hvornår
renoveringsarbejdet bliver færdigt, hvorefter man vil sende en skriftlig tilbagemelding

-

Ønsket om at få et nyt mødested for de ældre er blevet sendt skriftligt fra Ældrerådet
til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.
Man vil eftersøge hvad status er omkring henvendelsen – f.eks. om denne skal medtages i
Mulighedskataloget for 2020.

-

Ældrerådet fremsender en skrivelse til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked med
anmodning om, at de skal undersøge forholdende omkring ældres flytninger til andre
lande.
Det blev fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderet, at det er en svær opgave
for Kommuneqarfik Sermersooq at skulle vurdere de ældres forhold, da der ikke er blevet
lavet undersøgelser man kan holde det op imod de seneste år. Det blev videre vurderet, at
man gennem drøftelser med andre forvaltninger, f.eks. omkring større fokus på
ældreområdet, vil kunne finde frem til løsningsmodeller.

-

Italesættelse af de ældre borgere som en økonomisk byrde.
Ældrerådet og Udvalget mødtes i forståelse under mødet og forståelsen af at kommunen
mener at det stigende antal ældre kun er til belastning, hviler på en misforståelse. Alle der
deltog i mødet var enige om, at de ældre borgere, der har knoklet i et helt liv fortjener at
blive mødt med respekt.

Borgermøde d. 19. september 2019 med deltagelse af Ældrerådet og Udvalg for Velfærd og
Arbejdsmarked:
- Ældrerådets arbejde og formål blev fremlagt samt status på Ældrerådets arbejde for
perioden 2017-2019.
- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked præsenterede tanker og formål bag etablering af
Ældrerådet og en status på ældrepolitikken i Kommuneqarfik Sermersooq.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det er forvaltningens vurdering at Ældrerådets medlemmer arbejder aktivt for at forbedre de
ældres vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq, ligesom de har et stort ønske om at blive inddraget . i
forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet, samt
medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked anbefaler at Udvalgt for Velfærd og Arbejdsmarked
tager orienteringen til efterretning.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Vedtægter for Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
Ældrerådets forretningsorden
Det videre forløb
Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om Ældrerådets arbejde.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/Kommunikation
Etablering af Ældrerådet er et borgerinddragelsestiltag besluttet af Kommunalbestyrelsen
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
1. Referat af møde ml. Ældrerådet og Ældreforeningen 11092019
2. Referat af møde ml. Ældrerådet og Udvalget 17092019
3. Referat af borgermødet 19092019

