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Referat af Borgermøde i
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Ældrerådet inviterede til borgermøde i september 2019
Forsamlingshuset i Nuuk dannede ramme om et velbesøgt borgermøde hvor der deltog ca.
120-150, hvor borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kunne møde deres Ældreråd og få
indsigt i dets arbejde.
Til mødet deltog også næstformanden og et medlem fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
som også havde et oplæg omkring samarbejdet med Ældrerådet.
Ældrerådet arbejder for alle ældre i Kommuneqarfik Sermersooq og har blandt andet til formål
at sikre, at ældre borgere har en stemme i det kommunale regi, lige meget om de bor i
Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut, Nuuk eller en af de tilhørende bygder.
Til borgermødet den 19. september 2019 kunne interesserede borgere møde medlemmerne af
Ældrerådet og høre nærmere om deres arbejde og formål. Blandt de spørgsmål, der blev
besvaret, var der blandt andet fokus på hvad Ældrerådet er, hvorfor rådet blev oprettet og
status på ældrepolitikken i Kommuneqarfik Sermersooq, samt status på arbejdet i Ældrerådet
for perioden 2017-2021.
Ældrerådet har fokus på at servicere alle ældre i Kommuneqarfik Sermersooq, også dem uden
for Nuuk – selvom borgermødet blev holdt i Nuuk.
Næstformanden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Lone Rosengreen Pedersen, og
hele Ældrerådet var tilstede og svarede på spørgsmål fra de fremmødte borgere.
Der var mulighed for, at stille spørgsmål eller komme med nogle bemærkninger efter
Ældrerådets og Udvalgets præsentation i Forsamlingshuset i Nuuk. Mange af de ældre
benyttede lejligheden til, at udtrykke sig om deres utilfredsheder, dog var meget høflige og
viste stor ydmyghed.
Her er en liste over de punkter, som de ældre ønsker at videresende over for
kommunalbestyrelsen:
-

Bedre opmærksomhed på prisforhøjelser fra Ældrerådets side

-

Beregning af boligsikring ud fra nye levevilkår m.v.
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-

Bustaxa/bus til ældre

-

Stole ved kirken og i byen

-

Gratis buskort

-

Løbende borgermøder

-

Rejse rabat til de ældre, ligesom før i tiden

-

Alarm til enlige alderspensionister

-

Bedre formidling på Facebook

-

Bedre belysning i trapperne og vejene

-

Høring hos ældre før lovgivninger vedtages

-

Flere midler(bevilling) til ældre for bedre liv

-

Kommunen er stadig karrig med bevillinger til de ældre
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