Kommuneqarfik Sermersooq
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked

Ulloq / Dato: 27-02-2020
Sags nr.: 40.00-A00-3-17
Sull. / Sagsbeh.: lajk
Dir. tlf.: 368034
Mail: SI@sermersooq.gl

Referat af Ældrerådsmøde
Onsdag 26. februar 2020 kl 10.00 – 12.00
Hvor: Imaneq 34, 2 sal – I embedsmændenes kontor
Deltagere:
Laannguaq Lynge, formand (LL)
Søren Joelsen, næstformand (SJ)
Loritha Henriksen, medlem (LH)
Bodil Karlshøj Poulsen, medlem (BKP)
Arnannguaq H. Christensen, Fagchef for Ældreområdet
Lars Jørgen Kleist, Sekretær for Ældrerådet referent

Afbud:
- Jonas Napaattooq fra Ittoqqortoormiit, deltog ikke i mødet på grundet sygdom.
- Bodil Karlshøj Poulsen var til andet arrangement, men mødte op lidt over kl.: 11.00
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge
- LL - bød velkommen til mødet, hun nævnte blandt andet, at Lokaludvalgs ansøgning om
midler til borgermødet i Qeqertarsuatsiaat er blevet afvist. Afslaget blev begrundet med, at
turen blev betragtet til at være en tur udenfor Nuuk.
Vedrørende afslag kom en meddelelse fra lokaludvalgssekretæren i Kommuneqarfik
Sermersooq, at afslaget blev drøftet med Lokaludvalgsformanden fra Ældrerådet.
Formanden for Velfærds og Arbejdsmarkeds udvalget Inge Olsvig Brandt lover at
undersøge dette.
2. Godkendelse af sidste mødes referater – den 27. november 2019
Beslutning
Referatet af mødet d. 27. november skal sammen med referatet af mødet d. 26. februar
godkendes.
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3. Gensidig orientering
Fagchef for ældreområdet – Arnannguaq H. Christensen
Status:
- Der vil være besøg i Pilutaq om tirsdagen d. 10. marts kl. 13:00-14:00. Besøget i Pilutaq
vil er en efterfølgende besøg hvor man ønskede om status fra sidste besøg, og hvor man
vil have tæt samtale med forbrugere af stedet og høre dem an.
En undersøgelse af familier og de berørendes levevilkår til demens ramte i Grønland er
blevet foretaget, vi har også fået det som notat. Dette vil blive uddelt til Ældrerådet, når det
er blevet oversat til grønlandsk.
- Folder om Alzheimers - er blevet lavet af foreningen Alzheimers ved hjælp af samarbejdet
med forvaltningens embedsmænd. (Den grønlandske version af det er blevet afleveret til
Ældrerådet).
- Demenskoordinatorerne vil deltage når Ældrerådet holder møde d. 22. april, hvor de i vil
fremlægge punktet demensstrategien.
- Tiltag fra forvaltningen har resulteret i at medarbejdernes fravær er blevet betydeligt
mindre i plejehjemmene og i hjemmene – dette er en resultat som følge af der har været
kurser og et seminar.
Formanden for Ældrerådet - Laannguaq Lynge
LL – oplyser om høringen:
"Fra Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq: Høringssvar i henhold til Selvstyrets
bekendtgørelse nr. xx af xx xxx 2019 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning
til Offentlig Digital Post m.v.
(Bilaget er vedhæftet)
Det blev forelagt her til mødet. Høringsmaterialet er blevet sendt til medlemmerne gennem
mail, siden høringen var kort sendte formanden for Ældrerådet en høringssvar med en
underskrift. Medlemmet i Ældrerådet Loritha Henriksen har meddelt, at hun er enig med
formandens høringssvar.
LL - nævnte, at Selvstyrets bekendtgørelse vil gælde fra begyndelsen af april måned.
Lokaludvalgets afvisning til turen til Qeqertarsuatsiaat.
LL - nævnte, at udvalgsformanden Inge O. Brandt har lovet at undersøge Lokaludvalgets
afvisning af ansøgning til turen til Qeqertarsuatsiaat.
- Turen til Qeqertarsuatsiaat lykkedes. Selv om man blev skuffet over, at der ikke var
mange deltagere til borgermødet, var man tilfreds med samtalen med deltagerne,
orientering og oplægget til mødet.

4. Opfølgning fra sidste møder:
Ældrerådets møde med Nuummi Utoqqaat Peqatigiit den 11. september 2019.
Ældrerådet har holdt et informationsmøde med Nuummi Utoqqaat Peqatigiit den 11.
september 2019. (Referat af mødet er blevet vedhæftet).
- Det bemærkes, at det ikke var muligt at kun holde et møde med bestyrelsen. Det er derfor
et ønske at man inden for overskueligt fremtid holder et møde med Ældreforeningens
bestyrelse.
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Fællesmøde med Ældrerådet og Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat d. 25. februar 2020.
- Ældrerådet blev inviteret af Utoqqaat Peqatigiiffiat til fællesmøde. Ifølge planen der tirsdag
d. 25. februar 2020 kl. 13.00 et fællesmødet som vil foregå i Værestedet i Blok 10.
Status:
D. 25. februar holdt Ældrerådet fællesmøde med Utoqqaat Peqatigiiffiat sammen med
medlemmerne. Dagsordenen er blevet debatteret som Utoqqaat Peqatigiit har ønsket at
debattere om:
o 1. Hvornår værested?
o 2. Aktivitetsmuligheder for de ældre. For eks. håndarbejde.
o 3. Vi vil gerne høre den tydelige ældrepolitik i Kommuneqarfik Sermersooq.
LL skrev referat under mødet - og det vil blive forelagt til mødet næste gang, når
Ældrerådet holder møde.
B) Ældrerådets møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked den 17. september
2019
Blok 10 Værested:
Blok 10 Værestedet er lukket og der ønskes en formel aftale for benyttelse af PILUTAQ for
også Nuummi Utoqqaat Peqatigiits medlemmer.
Nuummi Utoqqaat Peqatigiit og Ældrerådet har fremsendt fællesskrivelse til både
formanden for Udvalg for Børn og Skole Michael Rosing og formanden for Udvalg for
Velfærd og Arbejdsmarked Inge Olsvig Brandt med kopi til Borgmester Charlotte
Ludvigsen.
Svaret af 28. oktober 2019 fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked er vedhæftet som
et bilag.
Status:
- Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq har midlertidigt udsat drøftelsen om Værestedet
i Blok 10. Man har besluttet at man flytter fra Blok 10, pga. lokalernes dårlige tilstand. Dette
har Direktionen drøftet i januar 2020.
- Direktøren for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq har meddelte, at
Kommunenes b-numre skal undersøges nøje. Når undersøgelsen er færdig, meddeles
det. Ældrerådets ønske om et nyt Værested vil indgå i mulighedskatalogets for
budgetforhandlingerne for budget 2021.
Ældrerådets forespørgsel:
- Ældrerådet forespørger Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked om hvad planerne er
for bygning om et nyt Værested for de ældre, og hvornår Værestedet vil blive etableret?
Beslutning
- I fællesmødet med Ældrerådet og Utoqqaat Peqatigiit d. 25. februar afleverede Nuummi
Utoqqaat Peqatigiit en støtteerklæringen for etablering af et nyt Værested i Nuuk.
- Ældrerådet ønsker, at etablering af er nyt Værested skal tages alvorligt og man ønsker at
vide en status på sagen.
Et brev som skal sendes til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, og som
formanden for Ældrerådet skal underskrive udarbejdes.
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C) Ældrerådets ønske at få undersøgt om ældre/foreninger kan få tilskud til
udlandsrejser.
Ældrerådet ønskede at få undersøgt om ældre/foreninger kan få tilskud til udlandsrejser.
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil undersøge hvilken støttemuligheder
kommunen har til disse aktiviteter/rejser.
Status:
Rejsetilskud kan søges hos kommunen. Der kan søges rejsetilskud enkeltvis eller i gruppe.
Vedlagt: Tilskudsregler for fritidsundervisning, motion og idræt i Kommuneqarfik
Sermersooq.
Beslutning
Tages til efterretning.
Ældrerådet ønsker om at få vide om, hvor man kan henvende sig om regler for tilskud i
Kommuneqarfik Sermersooq med hensyn til fritidsaktiviteter, motion og idræt.

Et brev som skal sendes til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, og som
formanden for Ældrerådet skal underskrive udarbejdes.
D) 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 møde med ældre i resten af valgperioden
2017-2021.
Beslutning:
- Ældreforeningerne i Paamiut og i Tasiilaq høres pr. brev, hvorvidt de ønsker besøg fra
Ældrerådet.
Der udarbejdes et brev som Ældrerådsformanden underskriver som sendes til
Ældreforeningen i hhv. Paamiut og Tasiilaq.
5. Statistikker på ældreområdet (fast punkt):
Demenstal januar 2020
Bilag:
Demens_overblik_januar 2020_KAL (vil afleveres under mødet)
Demenstal januar 2020_KAL

Beslutning:
Ældrerådet ønsker og forespurgte over for fagchef for Ældreområdet Demenstal for januar
2020, da der er forvirring for følgende udsagn:
 De mulige demente der bor hjemme.
 Hjemmeboende med demens
Fagchef for Ældreområdet Arnannguaq H. Christensen forklarede:
- "De mulige demente der bor hjemme" er dem der endnu ikke har fået diagnosticeret deres
sygdom.
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- "De hjemmeboende" er dem der ikke har fået diagnosticeret deres sygdom.
I takt med at antallet af demente stiger som statistikken viser for januar 2020 ønsker
Ældrerådet at få oplyst, om status på planerne for kort- og langsigtet for etablering af ny
demenshjem i Kommuneqarfik Sermersooq.
Ældrerådet ønsker også at der skal sendes et brev til Kommunen.
Et brev som skal sendes til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, og som
formanden for Ældrerådet skal underskrive udarbejdes.
6. Ældreflugt til Danmark.
Bilag:
Grønlands statistik på grønlandsk/dansk (vil udleveres ved mødets start).
Tages til efterretning.
7. Ældrerådets drøftelse om rapport fra forsknings- og udviklingsprojektet, med Ældre
menneskers liv og helbred i Grønland Arktisk Aldring som overskrift.
Formanden for Ældrerådet ønsker at man gennemgår forskningsresultaterne mere eller
mindre
Det handler om:
- Hvordan skal vi bearbejde beskrivelserne yderligere?
- Hvem skal Ældrerådet henvende sig til?
Ældrerådet ønsker overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked at der afholdes et
borgermøde med drøftelse af Ældre menneskers liv og helbred I Grønland som rapporten
fra forsknings- og udviklingsprojektet udreder og hvordan det kan formidles videre til
borgerne.
Ældrerådet ønsker at sende et brev til Udvalget med denne indhold:
Til
Kommuneqarfik Sermersooq
Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked
Ældrerådet har med interesse læst en rapport fra forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk
Aldring Ældre menneskers liv og helbred I Grønland.
Denne rapport er nyt, det er vigtigt for Ældrerådet at drøfte indholdet bredt og ikke mindst
holde øje med vigtige elementer. Ældrerådet opfordrer derfor til at der afholdes et
borgermøde med information og debat.
Skitse til borgermøde:
•
forfatterne (eller én af dem) gennemgår rapportens fund
•
Ældrerådet fortæller om sine anbefalinger set I lyset af rapporten.
•
Udvalget fortæller om kort-og langsigtede planer på området.
•
Debat
Ældrerådet stiller sig til rådighed for forberedelse.
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Med venlig hilsen
Laannguaq Lynge
Formand
Ældrerådet

Beslutning
Et brev som formanden for Ældrerådet skal underskrive udarbejdes, og efterfølgende
sendes videre til Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

8. Evt.
- Det ønskes at mødeplanen for året 2020 følges. Det ønskes, at man resten af året følger
mødeplanen så vidt som muligt, da vi allerede har udskudt møder.
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