Kommuneqarfik Sermersooq
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Ulloq / Dato: 03-06-2020
Sags nr.: 40.00-A00-3-17
Sull. / Sagsbeh.: lajk
Dir. tlf.: 368034
Mail: SI@sermersooq.gl

Referat af møde i Ældrerådet
Tid: torsdag d. 14. maj 2020 kl. 13.00 - 15.00
Sted: Imaneq 34, 2. sal 1_Mødelokale-STAB
Deltagere:
Laannguaq Lynge, formand(LAL)
Søren Joelsen, næstformand(SØJ)
Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP)
Loritha Henriksen, medlem(LOH) - pr. telefon
Jill S. Hellesen, fg. Direktør i forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked(JSH)
Arnannguaq H. Christensen, Fagchef for Ældreområdet (AHC)
Lars Jørgen Kleist, Sekretær for Ældrerådet referent(LJK)

Deltog ikke:
Jonas Napaattooq, medlem(JON) - pr. telefon
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge
Dagsorden godkendes som den foreligger.
Næste møde bliver 3. juni 2020 kl.: 13.00 -15.00
2. Godkendelse af sidste mødets referat (er godkendt) – den 26. februar 2020
Til punktet 3) blev der spurgt om:
En folder om folk med Demens som er lavet af ALZHEIMERS-foreningen sammen
med ansatte. (Den grønlandske oversættelse blev afleveret til Ældrerådet)
Til punktet 4) blev der spurgt om:
Ældrerådets møde med Ældreforeningen i Nuuk den 25. februar 2020
Ældrerådet var inviteret til et møde med Ældreforeningen. Der blev afholdt et møde i
Værestedet i blok 10. tirsdag den 25. februar 2020
Fungerende direktør, Jill Hellesen meddelte, at kommunen arbejder målrettet på at afvikle
lejemålet i blok 10 og finde andre og mere egnede lokaler til Ældreforeningen. Det forventes, at
der er afklaring om dette i løbet af sommeren 2020. Herudover arbejdes der med planer i
forhold til bygge- og anlægsbehov (15 år frem) inden for ældreområdet. Dette i forhold til at
sikre, at de rette tilbud etableres på ældre- og demensområdet.
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3. Gensidig orientering
V/Fagchef for ældreområdet – Arnannguaq H. Christensen
Status:
AHC: Der har det sidste stykke tid været et særligt fokus på at sikre beredskabsplaner og
retningslinjer på plejehjem i forhold til COVID-19.
Herudover orienteres der om, at der under COVID-19 nedlukningen var fokus på at begrænse
besøgende på plejehjemmene. Dette for at forebygge smitte. I denne forbindelse blev der
skabt mulighed for at beboerne på plejehjemmene kunne komme i kontakt med deres
pårørende via brug af teknologi, såsom brug af IPAD.
JSH: I forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner og COVID-19 vejledninger er
kommunen i tæt dialog med sundhedsmyndighederne.
AHC: Generel orientering fra ældreområdet, herunder plejehjem og hjemmehjælp.
- Der er ansat en ny afdelingsleder – inden for ældreområdet.
Ældrerådet spurgte om – bænke i byen
Ældrerådet udtrykker ønske om bedre placering af bænke i byen, herunder at de runde bænke
som tidligere har været placeret ved biblioteket nu er placeret i Qinngorput ved Brugseni, og at
disse med fordel kunne blive flyttet tilbage.
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil viderebringe Ældrerådets ønske til Forvaltning for
Anlæg og Miljø.
V/Ældrerådsformand – Laannguaq Lynge
Status:
Ældrerådsformanden meddelte at hun har modtaget en personlig henvendelse fra en
Demenskoordinator. Ældrerådsformanden har beskrevet henvendelsen og skrivelsen er blevet
videresendt til Fagchef Arnannguaq H. Christensen.
AHC: Meddeler at Forvaltningen er opmærksomme på dette og at tiltag er iværksat samt
retningslinjer er udarbejdet.
4. Opfølgning fra sidste møder:
4.a Ældrerådets bekymring for stigende antal af demens i Kommuneqarfik Sermersooq –
brevet fra Ældrerådet er sendt til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked d. 13. maj
2020.
Taget til efterretning.
4.b Ældrerådets drøftelse af svar fra Direktør for Velfærd og Arbejdsmarked for status for
ønske om etablering af et nyt Værested i stedet for Værestedet i blok 10 - brevet fra
Ældrerådet er sendt til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.
Taget til efterretning.
4.c Ældrerådet er råd for hele Kommuneqarfik Sermersooq. Derfor vil Ældrerådet anbefale
at Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked til et udvalgsmøde drøfter mulighed for at når
alle byerne og holde møder med ældre i resten af valgperioden 2017-2021.
Der er fremsendt brev til Ældreforeningen Kigaatsut i Paamiut.
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(se vedlagte brev)
Taget til efterretning. Man afventer brev fra Paamiut.
4.d Arktisk Aldring Ældre menneskers liv og helbred Grønland. Ældrerådet har med
interesse læst en rapport fra forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring Ældre
menneskers liv og helbred I Grønland.
(se vedlagte brev)
Taget til efterretning. Man afventer svar for brev der er sendt til Udvalg for Velfærd og
Arbejdsmarked.
5. Statistikker på ældreområdet (fast punkt):
Demenstal januar 2020
Bilag:
Demens_overblik_april 2020_DK
Demenstal april 2020_DK
Taget til efterretning.

6. Ældreflugten til DK
Bilag:
Grønlandsstatistik – grl/dk
Taget til efterretning.

7. Eventuelt
Ingenting
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