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Referat, Handicaprådets konstituerende møde. 6.-7. juni 2013. 
Sted: Kommunalbestyrelsessalen, Rådhuset, Kommuneqarfik Sermersooq. 

Deltagere:  

Medlemmer: Karin Pedersen Thorsen, Nuuk; Helene Josefsen, Nuuk; Eli Abelsen, Tasiilaq; Jørgen 

Jeremiassen, Paamiut; Miuk Miunge; Ittoqqortoormiut. 

Fra Forvaltningen: Margrethe Vogt Thuesen, konst. Direktør for Velfærd-, Arbejdsmarkeds og 

Erhvervsforvaltningen og fg. Fagchef for voksen omsorg dermed også sekretær for handicaprådet; 

Arnajaraq Joelsen Eldevig, konsulent ved forvaltningen for Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og 

Erhvervsforvaltningen og facilitator for Handicaprådets første møde; Jacob Bock, konsulent ved Velfærds-, 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsforvaltningen, referent.  

Deltagerne har fået udleveret mappe med handicaplovgivning, Kommuneqarfik Sermersooqs 

Handicappolitik, Vedtægter for Handicaprådet, udkast til forretningsorden, udkast til dagsordensskabelon, 

slides, program.  

Første dag 6. juni. 

Velkomst fra forvaltningen: Margrethe Vogt Thuesen fremlagde baggrund for handicaprådet, statistik og 

fakta omkring handicapområdet.  

Medlemmerne præsenterede sig for hinanden og deres baggrund for at melde sig til handicaprådet.   

Dagen blev brugt på gennemgang af vedtægten for handicaprådet, formandens og næstformandens 

opgaver, udkast forretningsorden og udkast til forretningsorden. Indtil kl.14.30 ville rådet bruge tid til selv 

at diskutere vedtægter, forretningsorden og dagsordenskabelon. Medlemmerne valgte formand og 

næstformand, som blev formand Karin Pedersen Thorsen fra Nuuk og næstformand blev Eli Abelsen fra 

Tasiilaq. 

I slutningen af dagen kom Naja Rosing og holdt oplæg om IPIS og dets virke. IPIS forklarer at en f 

problemerne ved overdragelse af sagsområdet fra selvstyret til kommunen, er at, der er markant færre 

klagesager til social ankenævn, dette skyldes at sagsbehandlerne i kommunen ikke længere hjælper 

handicappede ifm. Deres klage, da klagen handler om den kommunale instans. I den forbindelse blev det 

aftalt at rådet vil blive beskrevet i IPIS hjemmeside og at de skal have fået sendt nyhedsbrev fra IPIS. 

Anden dag 7. juni. 

Medlemmerne fortsatte deres interne diskussion om vedtægter og hvordan de kan løfte opgaverne som er 

bestemt i vedtægten. Efter diskussion fremlagde rådet deres forslag til hvordan de vil løse deres opgave, 

deres forespørgsler til forvaltningen forretningsorden mv. Udkast til forretningsorden blev godkendt i dets 

form (bilag 1). Udkast til dagsordensskabelon blev godkendt i dets form. Gennemgang af vedtægter vil blive 

lavet i sidste del af referatet. Efter fremlæggelse af forslag til arbejdsmetoder kom Afdeling for voksen 

omsorg of fremlagde handicaplovgivningen. Som slutning på mødet lavede rådet en lille workshop om det 
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gode liv som handicappet med overskrifterne: medindflydelse (una) (una) (una), her blev det taget op at 

handicappede skal have flere muligheder efter endt folkeskole. 

Diverse:  

 Rådet foreslår at der laves logo til rådet. 

Forespørgsler fra rådet til forvaltningen: 

I forbindelse med diskussioner der nogle punkter som rådet gerne vil have besvaret til næste rådsmøde: 

1. Rådet vil gerne have oversigt over foreninger, brugergrupper, bestyrelser mv.  

2. Rådet vil gerne have at kommunen afholder udgifter til borgermøder, møder med foreninger: 

lokaler, materialer, kaffe og te mv.  

3. Rådet vil gerne have at man skal kunne få godtgørelse når de skal møde f.eks. Pilutaq, Ippiarsuk og 

andre steder hvor handicappede færdedes. Da disse steder primært har åbent om dagen hvor 

mange af de handicappede færdedes, vil rådet gerne vide om man kan få godtgørelse. 

4. Rådet ønsker at man kan mødes i de andre byer engang i mellem. For at få indblik i handicappedes 

forhold de andre steder. Rådet foreslår at møder engang om året holdes i de andre byer end Nuuk. 

5. Rådet foreslår at der laves pjecer om rettigheder og pligter fra borgerens side. 
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Gennemgang af vedtægt. 
 

§ 2, Formål. 

Stk.1:  

”At rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik 

på handicapområdet.”  

Implementering:  

Materiale til høring. 

 Forvaltningen skal sikre at, handicaprådet høres før vedtagelse af politik eller strategi. 

 Rådet får et rådsmøde noget høringsmateriale, det kan være i forbindelse med strategi 

eller politik, før dette bliver vedtaget. 

 Materialet skal sendes til både medlemmer og suppleanter. 

 Afsendelse sker via mail til dem der har mail, ellers via post eller intern post afhængig af 

tiden. Hvis det er i god til skal det sendes via post. Hvis tiden er ”knap” skal det sendes via  

 Rådet før materiale i god tid så medlemmerne har god tid til at læse det igennem.  

Møde og udtalelse. 

 Formand indkalder sammen med sekretær for rådet (fagchef for voksen omsorg eller dennes 

stedfortræder) til et rådsmøde. 

 Rådet diskuterer politikken eller strategien i mødet. 

 Rådet skal blive enigt om en udtalelse. 

 Sekretær udfærdiger høringssvar og sikrer at svaret kommer til rette udvalg/forvaltning. 

 

Stk.2:  

” At medvirke til debat om emner, vedrører kommunens borgere med handicap” 

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 De eksisterende debatter er nærmest ikke eksisterende, derfor vil rådet selv starte ud med at 

indkalde til et oplysende borgermøde om rådets funktion i deres respektive hjembyer. 

 Rådet har til hensigt til at indkalde til et borgermøde om arbejdsområder. 

- De vil evt. indkalde til borgermøder efter emner, det kan f.eks. være indkalde til borgermøde 

for kørestolsbrugere. 

 Rådet vil selv opsøge debat om handicap. 

 

I forbindelse med borgermøderne vil rådet gerne vide/har rådet brug for:  
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- Hvem fra kommunen i deres hjembyer kan de samarbejde med som kontaktperson?  

- Rådet vil gerne høre andre råd fra f.eks. Qaasuitsup kommunia om deres erfaringer. 

- Kommunen skal sørge for annoncering når der skal være borgermøde. 

- Rådet skal have plads i kommunens hjemmeside, med alle informationer om rådet, formål, 

kontaktoplysninger og indkaldelse til møder mv. 

- Rådet har brug for en koordinerende funktion som skal ensrette deres indsatser.  

 

Stk. 3:  

” At fungere som kontaktorgan mellem kommunens borgere med handicap og kommunalbestyrelsen”  

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 Rådet vil gerne kontakte direkte, dette kan gøre ved at skrive deres kontaktoplysninger i 

hjemmesiden. 

 Ved at lave annoncer i aviser, jf. Sermersooq’s annoncestrategi. 

 Ved at komme i IPIS’ hjemmeside. 

 

Stk. 4:  

” At fremme information vedrørende forholdene i kommunen for borgere med handicap” 

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 Kommunens skal fremme information om handicappedes rettigheder og pligter. 

 Kommunen skal give bedre information om handicappedes rettigheder og pligter når borgeren 

henvender sig til kommunen. 

 

I forbindelse med borgermøderne vil rådet gerne vide/har rådet brug for:  

- At blive informeret om udvalgenes rejser, så de kan arbejde på at møde dem i deres respektive 

byer. 

Forespørgsel:  

- Rådet vil gerne vide om der er muligheder for at f.eks. tage en sagsbehandler med når der skal 

holdes borgermøder som kan svare på faglige spørgsmål. 

 

Stk.5:  
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” At medvirke til samarbejde on inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd, og grupper, der aktivt 

går ind for at fremme vilkårene for kommunens borgere med handicap”  

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 Rådet vil kontakte de eksisterende foreninger, brugerråd og grupper via breve. 

I forbindelse med borgermøderne vil rådet gerne vide/har rådet brug for:  

- En liste med kommunens foreninger, brugerråd og grupper. 

Stk. 6:  

”I sit virke fremme retten til selvbestemmelse, medindflydelse, deltagelse og inklusion i samfundet og et liv 

så nær det normale som muligt for kommunens borgere med handicap” 

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 Rådet vil gerne undersøge inklusion international 

 Rådet har yderligere brug for at kunne diskutere dette punkt senere. 

 

§ 3, Funktion og opgaver. 

Stk.1 

” Handicaprådet afgiver høringssvar til kommunalbestyrelsen før der træffes en beslutning om initiativer, 

der vedrører kommunens borgere med handicap” 

 Se punktet §2 stk. 1. 

Stk.2:  

” Handicaprådets høringssvarkan omhandle alle initiativer, der vedrører, levevilkår i kommunen for borgere 

med handicap, det vil sige også spørgsmål, der går på tværs af kommunens forvaltninger” 

Implementering:  

 Velfærds-, Arbejdsmarkeds og Erhvervsforvaltningen laver en notat/cirkulær om at handicaprådet 

skal høres. Forvaltningen bestemmer hvornår det er relevant for høring.  

 

Stk. 3: 
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”Handicaprådet kan efter eget ønske udtale sig om og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for 

kommunalbestyrelsens initiativer og beslutninger på handicaprådet” 

Implementering:  

Rådet er kommet med forslag til hvordan de skal løse opgave: 

 Piareersarfiit: Rådet ønsker at stille forslag om inklusion af handicappede i Piareersarfiit. 

 

Stk. 4:  

”Handicaprådet holder sig orienteret om forholdene blandt kommunens borgere med handicap, herunder 

om deres ønsker og behov” 

Implementering:  

 Se §2, stk.2  

Stk.5:  

”Handicaprådet skal medvirke til, at kommunens borgere med handicap løbende bliver orienteret om 

kommunale tiltag, der har betydning for dem”. 

Implementering:  

 Se §2, stk.2  

Stk.6:  

”Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder ansøgningssager, 

personalesager eller konkrete klagesager”. 

Implementering:  

 Orientering om dette punkt skete til rådets første møde. 

§4, Sammensætning og vilkår. 

Stk. 1:  

”Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer og 5 suppleanter til Handicaprådet ud fra en liste af frivillige 

kandidater indstillet af Handicapforeningens afdelinger i kommunen med bemærkning om den enkelte 

kandidats lokale tilhørsforhold” 

Implementering:  

 Medlemmerne er udpeget efter annoncering i det offentlige, bl.a. kommunens hjemmeside og 

KNR, så alle i kommunen kan have mulighed for at komme med til rådet, uanset om de er medlem 

af forening eller ej. 
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Stk.2:  

”Handicaprådet skal så vidt muligt sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige 

grupper af brogere med handicap, herunder både voksne og børn med handicap og froskellige sektorer i 

kommunen” 

Implementering:  

Handicap er sammensat af handicappede voksne, forældre til handicappede børn, førtidspensionister og 

ressourcepersoner hvad angår handicapområdet. 

Stk.3:  

”Kriterier for udpegning som medlem er, at personen er myndig og har fast bopæl i kommunen” 

Stk.4:  

”De 5 medlemmer og 5 suppleanter ud fra følgende fordeling i forhold til kandidaternes  

folkeregisteradresse i kommunen: 

Nuuk:                  2 medlemmer 

Paamiut:           1 medlem 

Tasiilaq:            1 medlem 

Ittoqqortoormiit: 1 medlem” 

Implementering:  

 Alle opfyldt, dog mangles der suppleanter i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. 

Stk.5- 7: Om suppleanter og udtrædelse af medlemmer eller suppleanter. 

 Medlemmerne er orienteret om det. 

Stk. 8:  

”Medlemskab af rådet er frivilligt og ulønnet” 

Implementering:  

 Rådet er orienteret om dette. Det har været politikernes ønske at de skulle mødes for første gang i 

Nuuk, fremover vil møderne holdes via telefon eller videokonference. 

Stk. 9:  

”Handicaprådets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelses valg-periode”. 

Implementering:  
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 Rådet er orienteret om dette. Næste valg til rådet er i 2017. 

§ 5, forretningsorden. 

Implementering:  

 Udkastet til forretningsorden er godkendt af rådet i dets form. 

 Formand er Karin Pedersen Thorsen, medlem af Inooqat, Nuuk. 

 Næstformand er Eli Abelsen, Tasiilaq. 

 Næste møde er september 2013, hvor formand i samarbejde med sekretær indkalder til møde. 

§ 6. Samarbejde og dialog. 

Stk. 1-4. 

Implementering:  

 Møder og orientering skal forankres i kommunen. 

§7 om Tavshedspligt. 

 Rådet er orienteret om det. 

§8 ikrafttræden og vedtægtsændringer. 

 Medlemmerne er orienteret. 

  

  

 


