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Sagsresumé
Kommuneqarfik Sermersooqs Handicapråd har godkendt referatet af mødet afholdt den 20.
februar 2020. På mødet havde Handicaprådet inviteret kommunens nye handicapvejleder til at
præsentere sine arbejdsopgaver og målsætninger. Der var også fokus på, hvordan Handicaprådet
kan hjælpe kommunen med hensyn til den nye handicaplovgivning.
Handicaprådet er en god samarbejdspartner for forvaltningerne, og der er et gennemgående fokus
på at finde realistiske løsninger på de forskelligartede problemstillinger.
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 Handicapråd har siden sidste orientering godkendt referatet af et
møde afholdt d. 20. februar 2020.
De vigtigste punkter:
Lovgivningen på handicapområdet og kommunens håndtering
- Forvaltningerne har bl.a. afholdt intern undervisning i lovgivning.
- Handicaprådet var særligt interesserede i, hvordan kommunerne vil løse udfordringerne
med overgangen til den nye lovgivning.
Børn i specialklasser
- Handicaprådet var interesserede i, hvordan og hvor mange børn der bliver henvist til
specialklasser.
Præsentation af handicapvejlederen v/ Manasse Mikaelsen
- Handicapvejlederen skal gøre det lettere for borgere med et handicap at komme i egnet
beskæftigelse.
Handicaprådet diskuterede blandt andet også følgende punkter:
Åbning af boenhed i Qinngorput
- Næsten alle beboere var flyttet ind.
Personer på ventelisten til boenheder
- Kommunen fortalte, hvordan ventelisten fungerer.
- Handicaprådet var blandt andet optaget af, hvordan borgere på ventelisten bor.

Godkendelse af referater pr. mail
- Handicaprådet besluttede på indstilling fra administrationen at godkende referater pr. mail.
Det gør processen med udgivelse af referater hurtigere.
Forvaltningerne spurgte om Handicaprådet havde lyst og tid til at arrangere et borgermøde
- Det vil Handicaprådet gerne.
- Kommunen vil hjælpe med det praktiske.
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, 05.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Referat Handicaprådsmødet d. 20. februar 2020

