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1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 
02A fra formanden 

- Formanden informerer om borgermødet den 25. februar 2014. 
Borgermøde i Pilutaq – der komme mange ældre. Formanden kunne godt ønske sig 
at der kom flere. Madpriser blev drøftet og mere grønlandsk mad + kvaliteten af 
maden + rammerne af Pilutaq. 
  

02B fra forvaltningen  

- Fagchef Jane Tribler orienterer om opfølgning på borgermødet 
o Der har efterfølgende været opfølgning på borgermødet. 

 Madpriser – der arbejdet på at finde en model hvor det måske er 
muligt at købe halve portioner. 

 Der er påbegyndt et arbejde med at bygge læskure ved 
busholdepladserne i Nuuk. 

 Der er flest aktiviteter for kvinder. Rammerne i Pilutaq er for små. Der 
arbejdet på om det er muligt at få nye rammer til aktivisterne for ældre 
borgere – med fokus på aktiviteter for mænd, måske i et samarbejde 
med ældreforeningen. 
 

- Fagchef Jane Tribler orienterer om ældreområdets fremtidige organisering. 

o Hele ældreområdet i kommunen omorganiseres og skal fremover ledes at en 
leder af ældreområdet, og en viceleder. Lederen af ældreområdet bliver 
Amalie Pedersen og viceleder bliver Aviâja Kanuthsen. Den væsentligste 
ændring sker i Nuuk hvor en forstanderstilling nedlægges. Kysten skal 
fremover referere til den samlede ledelse. 

o Der skal udarbejdes en ny ældrepolitik. Ældrerådet inviteres til at indgå i 
dette arbejde i styregruppen. Første styregruppemøde forventes at afholdes i 
primo juni 2014. Kommissoriet vedlægges referatet. Ældrerådet tilkendegav 
at de gerne deltager i dette arbejde. 
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3. Orienteringer 

03A Fagchefen vil orientere om kvalitetsstandarderne på ældre og 
handicapområdet. 

Kvalitetsstandarder vedr. daghjem og plejehjem præsenteres. Der er udarbejdet 
standarder indenfor hele ældreområdet som skal sikre kvaliteten. Standarderne vil blive 
anvendt i forbindelse med det lovpligtige tilsyn. 

03B Fagchefen vil orientere om 4. kvartalstal for ældreområdet, 
handicapområdet samt førtidspensionsområdet. 

Fjerede kvartal tal fra 2013 forelægges for ældrerådet. På næste møde fremlægges først 
kvartal af 2014, samt udviklingen af ældre i kommunen. 

03C Fagchefen vil gerne orientere om informationsarbejdet omkring 
ældres rettigheder. 

Forvaltningen er flyttet til den gamle skattestyrelse – Imaneq 34. I den forbindelse arbejdes 
på infoboard der oplyser om folks rettigheder.  
 
Forvaltningen vil 2 gange om året indrykke annonce med oplysninger om hvordan ældre 
skal forholde sig når de skal søge om alderspension. 
Når ældreområdet organisation er endelig på plads og implementeret vil der blive 
udarbejdet en folder. 

4. Forespørgsler 
a. Jonas Napaattooq ville gerne vide, om møderne for fremtiden vil blive afholdt 

på samme måde/sted, da både den dårlige lyd- og billedkvalitet gør, at det er 

svært at følge med. 

b. Jakob Thorsen ville gerne vide, om den gældende aftale om, at 1 ud af 4 

møder skal afholdes i Nuuk. Formanden Else Lea Olsen forsikrede om, at 

det stadig var gældende, men at de skal aftale tid og sted først. 

Jane Tribler oplyste, at ældrerådsmedlemmerne skal udfærdige en 
ansøgning med budget, før man kan tage stilling til et fysisk møde. Budgettet 
skal indeholde priser for ophold, flybillet samt evt. dagpenge. 

c. Laannguaq Lynge oplyste, at der i deres forretningsorden står, at ældrerådet 

skal afholde møde med udvalget i løbet af det 1. kvartal. Jane Tribler 

undersøger mulighederne for et møde med udvalget til næste møde. 

d. Jonas Napaattooq ville vide, hvornår det næste møde skulle være. Det blev 

oplyst, at det vil blive afholdt den 25. august 2014. 

e. Else Lea Olsen ville høre om status på deres spørgsmål, der blev stillet for to 

møder siden, angående honorar. Jane Tribler oplyste, at der ikke er midler til 

honorarer. 
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5. Beslutninger 
a. Ældre- og handicaprådene savner det årlige julehygge i Katuaq, der blev 

stoppet for nogle år siden. Ældrerådsmedlemmerne blev enige om, at man 

skulle bede Kommuneqarfik Sermersooq om mulighederne for et 

arrangement samt muligheder for fondsøgning/sponsorsøgning til udgifterne. 

Det ville blive sat på som dagsordenspunkt til mødet den 25. august 2014. 

b. Ældreforeningen i Paamiut afholder hvert år i samarbejde med 

Menighedsrådet julehygge for deres medlemmer. 

c. Ældreforeningerne i Ittoqqortoorrmiut og Tasiilaq savner ligeledes det årlige 

julehygge for deres medlemmer.  

d. Slidepræsentationen bliver oversat og fremsendt til medlemmerne af 

ældrerådet. 

e. Mødemateriale samt referat skal fremsendes før et møde. 

 

6. Eventuelt 
Else Lea Olsen foreslår, at man før fremtidig mødestart skal godkende referater fra sidste 

møde. Sidste mødes referat bliver sat til godkendelse til næste møde, da den dårlige lyd- 

og billedkvalitet vanskeliggør en godkendelse. 

 


