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Referat ældrerådsmøde d.7. februar 2018 kl.13-15, Imaneq 34 

- Gensidig orientering 

Den igangværende rekrutteringsproces til direktørstillingen i forvaltningen forventes afsluttet 

snarligt. 

Fagchef for ældreområdet Birtha Bianco har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af 

februar måned. Konsulent Cecilie Schierbeck konstitueres i stillingen frem til rekruttering af ny 

fagchef. 

Kommunen indgår i et samarbejde med et forskningsprojekt omkring arktisk aldring. Nogle af 

fokusområderne er demens og tilgængelighed/boformer. Forskningsprojektet dækker hele 

Grønland. Dog er der lidt uklarhed efter delingen af Nord-kommunen omkring området ved Aasiaat. 

Rapporten sendes med referatet ud. 

 

Loritha gjorde opmærksom på udfordringer med at komme rundt med rollator i vintervejret.  

 

Det er blevet muligt at få visiteret snerydning.  Ydelsen gives primært til borgere som bor i egen 

bolig, men hvis kommunale medarbejdere har svært ved at komme ind til en borger og løse sin 

opgave hos borgeren kan der også visiteres til snerydning.  Der ansøges om snerydning via 

visitationen og de nærmere kriterier for at blive visiteret fremgår af kvalitetstandarderne. 

Yderligere kan det nævnes, at kommunen har bidraget med en prioriteringsliste til boligselskaberne 

over hvor der bør ryddes først. 

Pjecen om visiteret snerydning blev delt ud på mødet. 

 

- Status på implementering af ældrepolitikken 

Implementeringen af ældrepolitikken er opdelt i faser i en sektorplan, en slags handlingsplan. En 

lang række af forvaltningens medarbejdere har været samlet til en workshop omkring status på 

implementeringen af 3. fase af ældresektorplanen. På workshoppen blev det konkluderet, at der i 

høj grad arbejdes med værdierne i politikken. Det blev også konkluderet, at det videre arbejde 

under ældrepolitikken skal fokuseres omkring demens, tværgående samarbejde og 

medarbejderkontinuitet.  

 

Ældrerådet tilføjede i den sammenhæng, at kvalitetsstandarderne giver et rigtig godt overblik over 

tilbuddene til borgerne. Men der kunne godt tænkes videre i hvorledes standarderne bliver endnu 

mere tilgængelige. Der er mange ældre som ikke har adgang til computere og som ikke er fortrolige 

med brugen af dem. Der kan også være en sprogbarriere forbundet med brugen af computeren. 
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Det kunne overvejes at oplære ældre borgere i at bruge kommunens hjemmeside. Eller etablere it 

undervisning mere generelt.  

Det overvejes hvorledes der kunne arbejdes videre med dette. 

 

- Ældreflugten til DK 

Tallene fra Grønlands statistik viser, at det, i mindst lige så høj grad, er de yngre generationer som 

flytter fra Grønland.  

Ældrerådet efterspørger en debat omkring det at hjælpe hinanden – om de gode gamle dyder, hvor 

det personlige ansvar bringes i spil; hvad er det kan JEG bidrage med.  

 

Der opleves en afmagt omkring fraflytningerne 

 

Det blev også drøftet hvad der menes at ligge bag fraflytningerne. For de ældres vedkommende 

lader det til at handle om en stærkt forbedret købekraft i DK set i forhold til GL. 

 

Punktet tages op igen på næste møde med henblik på, at Ældrerådet laver en indstilling til 

Kommunal Bestyrelsen om emnet. 

 

- Demensstrategi 

Med udgangspunkt i Esbjerg kommunes demensstrategi vil der på næste møde blive taget en 

drøftelse af, hvordan en demensstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq kunne se ud. 

 

- Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

En oversigt over ventelister blev gennemgået.  

 

Det blev drøftet, at det godt kan væres svært for ældre borgere hvis de får tildelt ældrebolig i en 

anden del af byen end hvor de tidligere har boet. 

 

Tilgængelighed og boformer er vigtigt. Det er generelt vigtigt med tilbud tæt på der, hvor de ældre 

borgere bor. Der er mange gangbesværede som kunne have glæde af at mødes med andre, men 

med lange perioder med kraftig vind og snefald risikerer de at blive meget isolerede.  

 

- Evt. 

Det undersøges, hvilke muligheder ældrerådet har for at søge om kommunale midler til at støtte et 

borgermøde 

 

Cecilie undersøger muligheden for at ældrerådet deltager på et af Ippiarsuks bestyrelsesmøder. 

Der er også et ønske om at besøge Pilutaq. 

 

Næste møde er onsdag 9. maj kl. 13-15. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

Cecilie Victoria Schierbeck 

Specialkonsulent 

 


