Kommuneqarfik Sermersooq
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Ulloq / Dato: 11-09 -2019
Sags nr.: 40.00-A00-3-17
Sull. / Sagsbeh.: lajk
Dir. tlf.: 368034
Mail: SI@sermersooq.gl

Møde mellem Ældrerådet og Ældre foreningen
Tidspunkt: Onsdag den 11. september kl. 13.00 – 15.00
Sted: Kommunens kontor I Blok 10 - 002
Deltagere på vegne af Ældrerådet:
Laannguaq Lynge, formand
Søren Joelsen, næstformand
Loritha Henriksen, medlem

Deltagere på vegne af Ældreforeningen:
Inger Rosbach, næstformand
Jaaku Amondsen, sekretær– kasserer
Mattaliit Lundblad
Kistannguaq Brandt
Øvrige deltagere:
Sofia Lund
Judithe Samuelsen
Fra adminsitrationen:
Lars Jørgen Kleist, referent
Fraværende:
Bodil Karlshøj Poulsen, medlem
Arnannguaq H. Christensen, fagchef
Aninnguaq Falksen, formand

Dagsorden:
1. Da der var budt velkommen og foretaget en godkendelse af dagsordenen valgte man en
mødeleder
På vegne af Ældrerådet bød formanden Lannguaq Lynge velkommen. Og efter dette
præsenterede mødedeltagerne sig selv hver især.
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Valg af mødeleder:
Valgt som mødeleder blev Lars Jørgen Kleist fra administrationen.
2. Punkter, der blev drøftet
Hvad der er sket i løbet af året i Ældrerådet
De har holdt møde 5 gange.
Hovedemnerne og beslutningerne:
-

Ældrerådet foreslår, at Lokaludvalget skal undersøge muligheden for at kunne køre gratis i
bus. Det blev besvaret at en sådan afgørelse skal ske på politisk niveau.

-

Ældrerådet foreslår at Lokaludvalget skal få lavet en pjece – indeholdende oplysninger om
hvilke muligheder andre foreninger har for at søge penge. Lokaludvalget har udsendt et
sådant, som blev rundsendt i kommunen.

-

Pension– folkepension
Ældrerådet har rettet en henvendelse om muligheden for at få lavet en pjece om ældres
rettigheder. Og arbejdet er i fuld gang og der kommer snart noget ud.

-

Folkepensionen er ikke blevet reguleret i 2008 og Ældrerådet har rettet henvendelse om at
dette bliver gjort, gennem en henvendelse til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

-

Inatsisartut skal behandle et punkt om muligheden for at få en talsmand for ældre.

-

Omkring ønsket om at de ældre får et nyt samlingssted har fået Ældrerådet til at rette en
henvendelse om det til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

-

Vedr. at ældre flytter fra Grønland til andre lande har foranlediget at Ældrerådet har rettet
en henvendelse om det til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

-

Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med planlægninger om ældre og ikke mindst
i forbindelse med høringer omhandlende de ældre – ønsket over for Kommuneqarfik
Sermersooq, at man fremover bør inddrage Ældrerådet i arbejdet.

-

Formanden for Ældrerådet nævnte afslutningsvis at borgermødet i Nuuk skal afholdes den
19. september 2019 kl.: 14 – 16 i Forsamlingshuset.

3. Ældreforeningen om Mødestedet i blok 10
- Ældrerådet har den 28. august 2019 ytret ønske om, at der skrives et klagebrev om at få
afklaret forholdende omkring mødestedet med de Ældre i Nuuk og Ældrerådets formand
som underskrivere. Ældrerådet ønsker at der snarest muligt skal findes et mødested for
ældre.
Der blev underskrevet en skrivelse med ønske om at få afklaret sagen omkring mødestedet
i Blok 10, stilet til Udvalg for Børn og Skoler og til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
samt til borgmesteren.
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4. Punkter der ønskedes drøftet fra pensionistforeninger i Nuuk blev drøftet, som er:
-

Der bliver flere og flere ældre og frasen, når kommunen har knap økonomi, at de ældre så
kun er en byrde.

-

Ønske om at man fremover giver økonomisk støtte til ældre, der gerne vil ud at rejse/ tage
på ture.

-

At udgifter forbundet med nære slægtninges død – der ønskes klarere
forklaringer/præcisering om loven på området, da den grønlandske version og den danske
version er forskellige.

-

Ønsket om at få tilknyttet en rådgiver for mødestedet for ældre, der kan assistere med
emner om lovgivninger og andet.

5. Eventuelt
- Der er ønske om at der rettes op for forholdet mellem ældreforeningsmedlemmer og et
medlem.
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