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Referat 
Ældrerådsmøde 

 
Tid: Tirsdag den 15.november kl. 9.30-11 

Sted: Grethes kontor 
 
 

Medlemmer 
Else Lea Olsen, formand (Nuuk) 
Laannguaq Lynge, næstformand (Nuuk) 
Jakob Thorsen (Paamiut) 
Tulla Andreassen (Tasiilaq) 
Jonas Napatoq (Ittoqqortoormiit) 
 
Fra forvaltningen 
Grethe Nielsen (Direktør) 
Birtha Bianco (Fagchef for ældreområdet) 
Sara Pasquali (AC Konsulent) 
Lone Rosengreen Pedersen ( AC Konsulent) 
 
Afbud: 
Tulla Andreassen 
 

 
Dagsorden 

 
1) Nyt fra forvaltningen 

 
2) Orientering 

a. Status på Ældresektorplan og ældrepolitik 
b. Åben kommune arrangement 

 
3) Træning før pleje 

a. Afdelingen for Omsorgsservice har planlagt iværksættelse af ”Træning før pleje” i Nuuk. 
Det er en metode til at sikre at borgere med potentiale for rehabilitering modtager et 
træningsforløb i hjemmet eller på trænings- og aflastningsophold, inden et behov for va-
rigt hjælp fra hjemmehjælpen vurderes eller iværksættes. 

 
4) Statistik  

a. Antal pensionister samt førtidspensionister 
 

5) Budget 2017 
 

6) Evt. 
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1) Nyt fra forvaltningen 
 
Vi har i forvaltningen haft fokus på sygefravær, som vi har arbejdet med i handlingsplaner og work-
shops. Arbejdet med sygefravær er vigtigt, fordi det blandt andet går ud over ældreområdet over 
alt i kommunen. Derfor er det vigtigt at få bragt sygefraværet ned for at sikre den bedst mulige æld-
repleje.  
 
Personaleændringer: 
 
Afdelingssygeplejerske Marie Heilmann er stoppet d.1.november 2016. Hendrine Poulsen Lund 
varetager området.  
 
Annelise Valbak er stoppet som fagchef for omsorgsservice d.15.oktober 2016. Hun takker ældre-
rådet for det gode samarbejde særligt i forhold til ældresektorplanen. Lise Lotte Have er konstitue-
ret fagchef for omsorgsservice. 
 
Birtha Bianco er startet som fagchef for ældreområdet d.15. august 2016. Birtha har en baggrund 
som sygeplejerske og mange års ledelseserfaring.  
 

 

2) Orientering 

 
Birtha Bianco orienterede om arbejdet med ældresektorplanen: Ældresektorplanen har været på 
kommunalbestyrelsesmøde, hvor der er givet ros for den indsats, der er lavet i fase 2.  
 
Fase 2 er nu politisk godkendt, og på baggrund af 1. og 2. fase igangsættes 3. fase, som har til 
formål at give en detaljeret beskrivelse af tiltagenes implementering. Planen skal nu gøres leven-
de, og der er nedsat 9 arbejdsgrupper til at arbejde med de 9 indsatsområder.  
 
Fase 3 skal godkendes politisk i februar 2017, så arbejdet med ældresektorplanens fase 3 er 
igangsat. Der er allerede en del af indsatserne, der er igangsat – f.eks. rehabiliteringsindsatsen – 
træning før pleje.  
 
Ældrepolitikken er blevet politisk godkendt.  
 
Spørgsmål fra Laannguaq: Hvordan kommer ældrepolitikken ud til de ældre?  
 
Politikken blevet trykt, og så tager vi den med ud til forvaltningerne i kysten.  
 
Der afholdes i den forbindelse d.1.december 2016 fra kl.14-17 åben kommune arrangement, hvor 
der vil blive fortalt om kommunens ældrepolitik og sektorplan ved udvalgsformand Malene Lyn-
ge/Grethe Nielsen. Der vil være informationsstande om nye tiltag på ældreområdet og en politi-
kerstand til dialog med politikerne. Derudover vil der være julehygge med æbleskiver og banko. 
 
Spørgsmål fra Jonas: ”Hvem finansierer dagen?” 
 
Grethe: Forvaltningen finansierer dagen som Åben Kommune arrangement.. 
Foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde kan søge om tilskud til arrangementer under puljen til 
frivilligt socialt arbejde. Der gives dog ikke tilskud til arrangementer med alkohol.    
 
 

 



3 

 

 

3) Træning før pleje 
 

Træning før pleje er en indsats under sektorplanen, som er igangsat.  
 
Antallet af ældre borgere i Grønland er stigende. Det betyder, at vi, for at sikre en god livskvalitet 
for borgerne i kommunen, er nødt til at ændre vores måde at arbejde på.  
Borgerne skal leve et aktivt liv på egne betingelser længst muligt. Det har politikerne som mål, og 
de har derfor bl.a. opnormeret antallet af ergoterapeuter og fysioterapeuter - med det formål at øge 
indsatsen over for borgeren: 
 

 Før de har behov for hjælp (forebyggelse og sundhedsfremme)  

 Når de første gang efterspørger hjælp (træning før pleje) 

 Når de har været på sygehuset og har fået behov for hjælp fra hjemmehjælpen første gang 

 Når de har fået et ændret behov efter indlæggelse  

 
Hvis de borgere der kan blive rehabiliteret - rehabiliteres til selv at klare sig eller klare sig med lidt 
hjælp, så vil der blive mere tid til de borgere, der har behov for permanent hjælp samt til de mere 
komplekse borgerforløb. 
 
Spørgsmål fra Jonas: ”Er træning før pleje kun for borgere i Nuuk?’  
 
Grethe: Tiltaget starter i Nuuk, og når der draget nogle gode erfaringer, vil det blive bredt ud til 
andre byer.  
 
Else Lea: Det er vigtigt, at ældreforeningerne er medvirkende til at formidle den aktive livsstil. Æld-
rerådet vil gerne stille sig forrest.  
 
Jacob: Det er besværligt at få ældre med til sportslige arrangementer, fordi de ikke er medlemmer 
i foreningerne/fitnesscentrene. Disse arrangementer skal være åbne for alle. 
Forvaltningen oplyser, at tiltag der er foranstaltet af Forvaltningen naturligvis er åben for alle, ek-
sempelvis fitness for ældre i Paamiut.  
 

 

4) Statistik 
 
Der er 1425 borgere over 65 år i Kommuneqarfik Sermersooq – heraf 1126 pensionister. Det vil 
sige, at der stadig er knap 300 borgere over 65 år på arbejdsmarkedet.  
 
Der er sket et fald på 63 i antallet af førtidspensionister i Nuuk i perioden juni til juli. Dette fald skyl-
des den nye reform, hvor de 63 borgere har mistet førtidspensionen.. 
 
Der er flere ældre end forventet, og flere ældre bliver i Grønland med den nye pensionsreform.  
 
Næste år hæves pensionsalderen til 66 år, hvilket vil påvirke antallet af pensionister.  
 

 

5) Budget 2017 
 

Budgettet for 2017 skal behandles i kommunalbestyrelsen i eftermiddag (d.15.11.16) 
 
 

https://sermersooq.gl/da/kontakt/


4 

 

Anlægsprojekter på ældreområdet 
Der skal laves et nyt alderdomshjem i Paamiut samt en for-analyse for et potentielt plejehjem i It-
toqqortoormiit. Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit er nedslidt. Samarbejde med Departementet om 
bedre ressourceudnyttelse også i forhold til lokaler..  
 
I Tasiilaq er der også planer om et nyt plejehjem. Projektgruppen er igangsat.  
 
Drift 
Der er fremsat forslag om dagtilbud for 2 borgere i Tasiilaq. Dette forslag skal 2. behandles på 
kommunalbestyrelsesmødet i dag.  
 
Der er afsat midler til kompetenceudvikling på ældreområdet.  
 
Der er forsat fokus på sygefravær og derfor forslag om ansættelse af trivselskonsulenter 
 
 

6) Evt.  
 
Spørgsmål fra Laannguaq: Laannguaq har fået en henvendelse fra en ældre fra de beskyttede 
boliger ved Ippiarsuk, der ikke kan komme ud pga. sne. Hvem står for snerydning?  
 
Grethe: Forvaltningen undersøger dette. 
 
Else Lea takker Lone, der stopper i forvaltningen d.30.november 2016 for det gode arbejde og 
samarbejde, og ønsker endvidere alle en god jul.  
 
Grethe takker ældrerådet for deres indsats og ønsker medlemmerne og deres familier en god jul 
og et godt nytår.  
 

 


