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Referat 
Møde i handicaprådet 

 
Tid: torsdag d. 14. marts kl. 14-16 

Sted: Mødelokale 2, rådhuset 1. sal, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 
 

   
 

Deltagere: 

Sara Jilsø Fleischer, næstformand 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

Susanne Kærulff Christensen, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri (SI) 

Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 

Anders Stig Frederiksen, afdelingsleder i Handicap og Socialpsykiatri (SI) 

Deltager ikke: 

Viggo Johansen, formand  

Aviaaja Geisler, medlem 

Martha Lund Olsen, direktør for Børn & Familie (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI  

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

 

Dagsorden: 

1) Nyt fra formanden 

Fra næstformanden, da formanden ikke deltog.  

1.1: Handicaprådet vil gerne engagere sig i mange fora 

Der er mange fora, som handicaprådet gerne vil engagere sig i. Men det er et faktum, at det tager 

tid at opbygge et tæt samarbejde. Handicaprådet har blandt andre fokus på følgende emner:  

- Børn med handicaps og skole 

- Beskæftigelsesområdet for personer med handicap 

- Samarbejde med handicapforeninger mangler, men det er et vigtigt område.  

 

2) Nyt fra forvaltningen 

Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 04-03-2019 
Sags nr.: 27.69.48-A00-1-19 
Sull. / Sagsbeh.: kakj 
Dir. tlf.: 368120 
Mail: SI@sermersooq.gl 
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2.1: Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

 

Der pågår en midtvejsevaluering af førtidspension, herunder Majoriaq. Det undersøges blandt 

andet, hvordan reformen af førtidspension har påvirket visitationen og antallet af borgere, der 

modtager førtidspension (af Cecilie Victoria Schierbeck) 

 

Susanne Kærulff Christensen og Cecilie Victoria Schierbeck repræsenterede kommunen til et 

seminar om Det gode liv (arrangeret af selvstyret).  

- Der var fokus på borgere på offentlige overførsler, revalidering, handleplaner for familier og 

generel livskvalitet.  

- Det var spændende at få et indblik i selvstyrets analyser, perspektiver, forforståelse og 

ambitioner for det gode liv i Grønland. 

- Kommunens bidrag blev taget godt i mod.   

- Der var også en evaluering af årsager til underbeskæftigelse. Eksempelvis er der for 

mange på offentlig hjælp og førtidspension. Fokuspunkter er blandt andet: 

o Har Majoriaq de rette tilbud til rådighed? 

o Skånejobs – er sammensætningen og de faglige perspektiver for borgere med 

behov for et skånejob hensigtsmæssige?   

 

Kommentar fra handicaprådet 

- Hvilken rolle spiller det offentlige i beskæftigelsen af borgere med handicaps. Hvad er de 

politiske ambitioner? Det ville klæde det offentlige, hvis der var en politik på området (af 

Sara Jilsø Fleischer).  

 

Sektortilsyn på alle enheder under Handicap og Socialpsykiatri (af Susanne Kærulff Christensen) 

- Sektortilsynet er afsluttet. Nu afventer forvaltningen tilsynsrapport. 

o Det er Departement for Sociale Anliggender, der udfører sektortilsyn. 

- Anbefaling: Brandtilsyn på samtlige enheder. Det er nu gjort, og problemer er løst.  

- Fokuspunkt i tilsynet: Overholder vi lovgivningen?  

o Eksempelvis navngivningen af bokollektiver vs bofællesskaber.  

 

Arbejdet med færdiggørelsen af handicapsektorplanens 3. fase (af Susanne Kærulff Christensen)  

- Næste møde i arbejdet med handicapsektorplanen er den 16. april.  

- Der skal sættes ord på målene og fastsættes deadline 

- Det er en spændende proces 

- Forarbejdet er gjort i 1. og 2. fase.  

- Borgermøde d. 28. maj.  

o Det kan eventuelt foregå i Borgerservice på rådhuset 

o Det er vigtigt, at der er nem adgang for gangbesværede og folk i kørestole.  

 

2.2: Forvaltning for Børn og Familie 

  

Ombygning af forvaltningen (af Peter Brix Adsersen) 

- Fokus har blandt andet været på at øge tilgængeligheden, så møderum og borgerrettede 

samtalerum ligger på stueetagen.  
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- Det er praktisk for gangbesværede, og det giver også noget i forhold til borger- og 

medarbejdersikkerhed, da der er en vagt tilknyttet i stueetagen. 

- Det er færdigt i løbet af april.   

 

3) Godkendelse af referat 

Nanette Arboe Hammeken har en rettelse til referatet af mødet d. 23. januar (den er rettet til af 

referenten).  

4) Punkter fra Handicaprådet 

4.1: Årshjul for møderne i handicaprådet 

Næste møde 

- Dato: torsdag 2. maj 

- Tema: Det nye skolebyggeri i Nuuk og generel tilgængelighed 

o Invitere repræsentanter til at fortælle om det nye skolebyggeri samt repræsentanter 

fra Anlæg og Miljø, der kan svare på spørgsmål om tilgængelighed til blandt andet 

offentlige bygninger.  

 

Møder med de politiske udvalg 

- Planlægge langsigtet. Det øger sandsynligheden for, at politikere og relevante fagpersoner 

kan deltage.  

 

4.2:  Er der planer på handicapområdet i forbindelse med bygningen af en ny skole som 

erstatning for ASK og USK? 

- Svar fra Jesper Madsen er vedlagt. 

Der er mange aspekter af byggeriet, som handicaprådet gerne vil vide mere om. Og jo tidligere i 

processen handicaprådet kan biddrage jo bedre. Derfor vil planerne for det kommende 

skolebyggeri være et tema til næste handicaprådsmøde.  

 

4.3: Forvaltningerne samt Viggo Johansens erfaringer fra Socialstyrelsens seminar i 

Ilulissat i uge fem 

Forvaltningernes erfaringer (af Peter Brix Adsersen og Susanne Kærulff Christensen) 

- Seminaret bød på mange interessante dialoger og spændende gruppearbejde med 

udveksling af erfaringer  

- Departementet fik mange faglige perspektiver med tilbage.  

o Hvad der sker med de erfaringer har kommunen ingen indflydelse på.  

- Der var også fokus på, hvordan skal man bruge lovgivningen. 

- Og en diskussion af hvilke faglige forudsætninger, blandt andet støttepersoner med fordel 

kan have. 

 

Spørgsmål fra handicaprådet (af Sara Jilsø Fleischer) 

- Diskuterede I, hvor mange indgange der er til kommunen? 
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Svar fra forvaltningen (af Susanne Kærulff Christensen) 

- Ja, et-dørs-princip blev diskuteret. De andre kommuner har dog ikke en gylden løsning, 

som Kommuneqarfik Sermersooq kan kopiere.  

 

4.4: Hjælpemidler til voksen (og børn) ved Anders Stig Frederiksen 

Praksis for tildeling af hjælpemidler (af Anders Stig Frederiksen) 

- Det sker på baggrund af en konkret sag, hvor der tildeles en bevilling til hjælpemidler. 

o Borgerhenvendelse om hjælpemiddel 

o Terapeut laver en vurdering af, hvilket hjælpemiddel der passer 

- Dernæst undersøges det, om eksisterende hjælpemidler kan dække behovet, eller om der 

er behov for at købe et nyt.  

o Afhængig af prisen på det nødvendige hjælpemiddel bliver bevillingen enten 

besluttet af terapeuterne, fagchefen eller det politiske udvalg.  

- Hvis hjælpemidlet mod forventning ikke er velegnet til borgeren, ryger det på et depot med 

håb om, at kan bruges senere.  

o Der er registre over brugte og ubrugte hjælpemidler.  

- Der er et stort fokus på orden på lageret. Det skaber et bedre overblik over lageret.  

 

Depot til hjælpemidler 

- For nuværende tillader de fysiske rammer ikke et stort depot af hjælpemidler. Der er ikke 

plads. Det er en proces i gang med det formål at etablere et terapeuthus med bedre plads 

(af Susanne Kærulff Christensen).  

- Det er vigtigt at have fokus på lagerstyring. Hvor meget kan kommunen have liggende? Det 

er dyrt. Det er en balancegang mellem lagerstyring og evnen til at imødekomme individuelle 

behov (Cecilie Victoria Schierbeck)  

 

Spørgsmål: Hvor stor er behovet for et depot? Kan midlerne til at drive et depot bruges bedre 

andre steder? (af Susanne Kærulff Christensen og Peter Brix Adsersen) 

- Ja, det giver mening at have hjælpemidler. Der er gængse hjælpemidler som en rollator 

(samt reservedele), der bestemt er hensigtsmæssigt at have på et lager (af Anders Stig 

Frederiksen) 

 

Spørgsmål: Differentierer I mellem gængse og særlige hjælpemidler (af Sara Jilsø Fleischer)? 

- Ja, bestemt. På børneområdet har de fleste hjælpemidler en kortere levetid (af Anders Stig 

Frederiksen).  

 

Overvejelser fra handicaprådet (af Nanette Arboe Hammeken) 

- Der er værdi i at have et lager. Kan man eventuelt etablere et lager i Sisimiut i samarbejde 

med de andre kommuner?  

 

Spørgsmål: Hvordan samarbejder terapeuterne med sundhedsvæsenet? (af Sara Jilsø Fleischer) 

- På voksenområdet er der en visitationsenhed, som er indgangsvinklen til kommunen for 

patienter på Dronning Ingrids Hospital. Al henvendelse på børneområdet skal gennem 

sagsbehandlere, der sidder med børneområdet (af Anders Stig Frederiksen)  
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- Kommentar fra handicaprådet (af Nanette Arboe Hammeken) 

o Det virker ikke godt nok på børneområdet 

 

Spørgsmål: Hvad er sagsbehandlerens rolle på børneområdet? (af Sara Jilsø Fleicher) 

- Børnesagsbehandleren skal sidde med bevillingen. Terapeuter sidder med vurderingen. 

Ideen er, at terapeuter kun skal hente oplysninger hos børnesagsbehandlerne og ikke hos 

sundhedsvæsenet (af Anders Stig Frederiksen). 

- Opdelingen er også af hensyn til armslængdeprincippet og økonomistyring. Personen, der 

sidder med bevillingen, skal ikke være den sammen, som sidder med vurderingen (af Peter 

Brix Adsersen).  

- Et andet forhold er, at der er flere medarbejdere på voksenområdet, og det giver mulighed 

for, at terapeuter både sidder med bevilling og vurdering. Det er der ikke resurser til på 

børneområdet (af Anders Stig Frederiksen).  

 

Fejl i sagsbehandlingen er frustrerende 

- En del borgere har med frustration oplevet, at ansøgninger om hjælpemidler ikke bliver 

effektueret. Ansøgningerne forsvinder i systemet (af handicaprådet).  

- Svar fra Peter Brix Adsersen:  

o Administrationen er ineffektiv.  

o En potentiel løsning er en specialiseret struktur, hvor folk har begrænsede 

arbejdsopgaver.  

- Det er beklageligt, når sagsbehandlingen tager for lang tid. Men det er svært (af Cecilie 

Victoria Schierbeck)  

 

Problemstillingen på kysten er en helt anden (af Anders Stig Frederiksen) 

- På kysten er det ofte væsentligt svære at få hjælpemidler sammenlignet med situationen i 

Nuuk.  

- I Ittoqqortoormiit er der et depot til hjælpemidler til blinde og svagtseende, fx stok til blinde 

(af Paulus Napatoq).  

 

5) Eventuelt 

5.1: Dato og tema for næste møde: 

Tema for mødet d. 2. maj er den kommende skole samt tilgængelighed til offentlige bygninger.  

 

5.2: Kommunens håndtering af ansatte med handicap  

Er der en politik/handleplan for revalidenter ansat i kommunen (af Nanette Arboe Hammeken)? 

- Den nærmeste leder laver en plan (af Cecilie Victoria Schierbeck).  

- HR bør have svar på, hvad kommunen gør for at ansætte folk med handicap, eller i 

situationer hvor ansættelsen ikke fungerer ordentligt, fx på grund af manglende forståelse 

for borgere med handicaps (af Sara Jilsø Fleischer).  

- Private virksomheder vil ofte gerne ansætte flere borgere med handicaps. Det kræver hjælp 

fra det offentlige (af Nanette Arboe Hammeken). 

- Der kommer en handicapvejleder. Virksomheder kan henvende sig til vedkommende for at 

få svar på udfordringer angående ansættelser og andet (af Susanne Kærulff Christensen) 
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Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 
 Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


