Forslag om igangsættelse af en undersøgelse om handicapområdet, i
alle aldre, kan sammenlægges til et område
Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Ludvigsens (IA) forslag til Kommunalbestyrelsen
Til beslutning
J.nr: 01.01.07
Koncernservice - Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Ludvigsen (IA) har den 16. april 2019 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen med henblik på igangsættelse af en undersøgelse om
handicapområdet i alle aldre kan sammenlægges til et område.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Ludvigsen (IA) har den 16. april 2019 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen med henblik på igangsættelse af en undersøgelse om
handicapområdet i alle aldre kan sammenlægges til et område.
Begrundelse for forslaget:
“Handicapområdet er i dag fordelt på 3 områder; Børn- og Skoleområdet, Børn- og Familieområdet
og Velfærd- og Arbejdsmarkedsområdet, dvs. den handicappede kan blive serviceret enten af de 3
områder, afhængig af den handicappedes situation. Dette blev bl.a. bragt op under seminaret for
de handicappede i Sisimiut i efteråret, hvor fordelingen af området i forskellige områder i vores
kommune giver en vis udfordring, samtidig med, at overgangen fra ung til voksen, dvs. flytning fra
den ene forvaltning til den anden, forsinker sagerne. Jeg sender dette forslag med henblik på at få
undersøgt om der kan etableres en dør til borgerne, forældrene, pårørende og de handicappede
med udgangspunkt i:
Sammenlægning af området til et område (one door princip)
Her må man være opmærksom på fordele og ulemper.
Hvor mange år kan man regne med indtil realiseringen? Der må også laves en vurdering af
driftsomkostningerne”.
Formål:
“Jeg foreslår, at handicapområdet sammenlægges til et område undersøges, hvor alle
handicappede uanset alder, bliver serviceret med den handicappede i centrum.
Formålet med undersøgelsen er, at på sigt at opnå ens sagsbehandling og røde tråd, uanset alder,
for den handicappede, så det kan give tryghed.
Formålet er ligeledes at fastholde viden og professionelle folk indenfor handicapområdet, hvor det
hele bliver samlet på et sted, for på den måde at gøre området mere fleksibelt og
sammenhængende i fremtiden”.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (Styrelseslov)
§ 13 Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene
og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med

de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen, i enhver henseende undergivet
kommunalbestyrelsens beslutninger.
Baggrunden for indstillingen fra Koncernservice:
At forslaget forkastes idet administrationen vurderer at tiden ikke er inde til en ny omorganisering.
Forvaltningen for Børn og Familie er forholdsvis stadigvæk ny og skal således modnes til at
videreudvikle faglige områder. Fra administrationens side omhandler videreudviklingen et bedre
tværgående samarbejde mellem forvaltninger med fokus på kerneopgaverne. Således er en ny
organisering ikke altid den bedste løsning. Derfor frarådes det, at dette forslag godkendes.
Det videre forløb
Afhængig af beslutningen vil forslaget blive håndteret af Politisk Sekretariat.
Bilag.
Ingen.

