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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 15-04-2019 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

 

  

Referat af møde i Ældrerådet 
 

Tid: Torsdag d. 25. april 2019 kl. 11.00 - 13.00 
Sted: Mødelokale 2, Rådhus, 1. sal 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH) 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Jonas Napãtôq, medlem(JN) – deltager via telefon  

Arnannguaq H. Christensen, fagchef(AHC)  

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

 

Orientering om Bevilling for kørsel af Ældre til Børneinstitutionsbesøg mv.  

 

Før mødets start fremlagde Fagchef for Børn og Skole Jesper Madsen en kommunal-

bestyrelsesbeslutning hvoir det drejer sig om en bevilling for kørsel af Ældre til 

børneinstitutionsbesøg mv.  

 

Der blev fremlagt status på igangværende projekter og hvilken planer man har fremadrettet 

herblandt: 

- Ældre og børn har kørt forskellige aktiviteter i Tasiilaq. 

- Kontakt mellem børn og ældre – uden for familier relationer 

- Ældrearbejdere – alderspensionister arbejder også i daginstitutioner 

 

Projekter:  

- Projektudstilling i KATUAQ – børn og ældre maler forskellige malerier og udstiller i 

KATUAQ  

- Besøg af Ældre i daginstitutioner og fortæller om Sagn og Myter   

 

Der er for forskellige aktiviteter fra Kommunalbestyrelsen afsat 150.000 kr. for 2019. Ift. planerne 

er der en i MA ansat en koordinator som skal hjælpe med at formidle og arrangere forskellige 

aktiviteter.  

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

Formand Laannguaq Lynge bød velkommen til mødet. 

 



Side 2 af 4 
 

 

 

2. Godkendelse af sidste møders referater – 

- Godkendt Referat Ældrerådsmødet den 22. februar 2019  

- Det blev besluttet at der i fremtiden kun tages beslutningsreferat 

 

3. Gensidig orientering 

V/Fagchef for ældreområdet – Arnannguaq H. Christensen 
Status:  
- Det første kursus for Alderdomshjem er kørt. Temaugen er opstartet med forskellige 

aktiviteter som vil give bedre arbejdsvilkår for de ansatte. 

 

4. Ældrerådets besøg i Pilutaq  

Ældrerådet har været på besøg i Pilutaq den 7. marts 2019. Der er vedlagt referat af besøget 

udarbejdet af Formand Laannguaq Lynge. 

(Den danske oversættelse eftersendes når den er modtaget). 

 

Ældrerådet kom med forskellige udtalelser efter besøg i PILUTAQ. Man ønsker dialog omkring  

problematikker for bedre koordinering og tiltag for PILUTAQ.  

 

Beslutning: 

Ældrerådets anbefalinger for PILUTAQ  

- Der ønskes flere ansatte end 2 personer – (nu er der 3 ansatte) 

- Bedre koordinering af forskellige aktiviteter i huset for der er gode rammebetingelser.  

- Samarbejde med Værestedet PALLEQ i Blok 10 og PILUTAQ skal undersøges. 

- Ældreområdet vil kigge på problematikkerne. 

 

5. Vedr. pensioner for Ældrepensionister 

Ældrerådet har ønsket at der til næste møde tjekkes om pjecen med minimumsbeløb ligger i 

Kommunens hjemmeside. 

 

Status: 

- I november 2008 besluttede overgangsudvalget (der sidenhen blev til Kommuneqarfik 

Sermersooq) at fastsætte vejledende rådighedsbeløb for alderspensionister til: 

- 6.000 kr. for enlige 

- 9.000 kr. for ægtepar    

 

Beslutningen fremgår af takstbladet for 2009.  

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil tilføje denne beslutning til Sullissivik under 

punktet om særlig information for Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Beslutning: 

- Ældrerådet vil overfor Politikerne anbefale, at man skal se på rådighedsbeløbet for 

alderspensionister som ikke er blevet reguleret i ift. pristal siden 2008 ift. nuværende 

lovgivning. 

- Ældrerådet efterlyser og vil anbefale Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, at der 

udarbejdes et informationsmateriale om hvilken rettigheder en alderspensionist har når, 

vedkommende bliver en alderspensionist. Man kunne lave den ud fra Vejledning til 

Inatsisartutlov om alderspension og med en oversigt i skemaform 
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Opfølgning fra sidste møde: 
 

Folder for Ældrerådet 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har udarbejdet en folder om Ældrerådet – 

vedlægges som orientering.  

 

Beslutning: 

- Korrekturlæses, trykkes og sendes til offentlig institutioner i alle byer og bygder under 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

Gratis buskort for Ældre  

Ældrerådet anbefalede ved sidste møde, at Lokaludvalget skal undersøge om Buskørsel for 

Ældre kan gøres gratis 

Der er nu indkommet svar fra Lokaludvalget som vedlægges som vedhæftet fil. 

 

Beslutning: 

- Taget til efterretning 

 

Folder om Lokaludvalget 

Ældrerådet, har af mødet 28. november 2018 ønsket Lokaludvalget udarbejde 

informationsfolder, så også andre ældre kan have en viden om dens funktion og fordi, ikke alle 

har adgang internet forbindelse.  

Der er nu indkommet svar fra Lokaludvalget som vedlægges som vedhæftet fil. 

 

Beslutning: 

- Taget til efterretning 

 

Forslag om etablering af en Ældrecenter i Nuuk 

Ældrerådsformanden Laannguaq Lynge har fremsat et dagsordensforslag til Ældrerådsmødet 

som er: Forslag om etablering af en Ældrecenter i Nuuk. 

Alle medlemmer i Ældrerådet tilsluttede sig forslaget og man godkender forslaget om 

etablering af en Ældrecenter i Nuuk sendes til behandling i Udvalget for Velfærd og 

Arbejdsmarked. 

 

Status:  

- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked vil til mødet den 23. april 2019 behandle forslaget. 

 

Beslutning: 

- Taget til efterretning 

 

Forslag fra Ældrerådet – Ældres udvandring fra Grønland 

Ældrerådet af mødet den 28. november 2018 har diskuteret et oplæg til Kommunalbestyrelsen, 
som omhandler de udfordringer, rådet ser i forbindelse med det at blive ældre i Grønland eller i 
Kommuneqarfik Sermersooq. 
 

Status:  

- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked vil til mødet den 23. april 2019 behandle oplægget. 
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Beslutning: 

- Taget til efterretning 

 

 

6. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked fremkommer med opdaterede tal over: 

- Demenstal for april 2019  

- Samlet overblik over forekomsten af demens blandt borgere i Kommuneqarfik Sermersooq 

april 2019 

 

Beslutning:-  

- Taget til efterretning 

 

7. Demensstrategi 

Der blev givet en status. 

 

Beslutning:-  

Taget til efterretning 

 

8. Ældreflugten til DK 

- Bilag Grønlandsstatistik – grl/dk(afleveres ved mødets start) 

- Udsat til næste møde 

 

 

9. Eventuelt 

- Formanden har været i KNR radio og redegjort omkring forslag til etablering af en 

Ældrecenter. 

- Søren og Loritha vil gerne informere om godkendte Ældrerådsreferater i Ældreforeningen. 

Det blev godkendt. 

 


