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Referat 
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: torsdag d. 2. maj kl. 14-16 

Sted: Mødelokale 3, rådhuset 1. sal, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 
 

   
 
Deltagere: 
Sara Jilsø Fleischer, næstformand 
Nanette Hammeken Arboe, medlem 
Paulus Napatoq, medlem 
Frederik Grønvold, projektleder i Anlægsafdelingen (SA) 
Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 
 

Deltager ikke: 

Viggo Johansen, formand  

Aviaaja Geisler, medlem 

Susanne Kærulff Christensen, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri (SI) 

Martha Lund Olsen, direktør for Børn & Familie (MI) 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI  

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

 

Dagsorden: 

1) Nyt fra formanden 
 
2) Nyt fra forvaltningen 
 
Der er borgermøde om tiltag i handicapsektorplanen på handicapområdet d. 3. juni 2019.  
 
3) Godkendelse af referat 
 
Referatet af mødet d. 14. marts 2019 godkendes uden bemærkninger. 
 
4) Punkter fra Handicaprådet 
 
4.1: Tilgængelighed i og til offentlige bygninger i Kommuneqarfik Sermersooq (ved Frederik 
Grønvold) 
 
Alle bygninger med offentlig adgang skal leve op til en række regler for adgangsforhold, som er 
specificeret i et nyt bygningsreglement fra 2018. Det grønlandske reglement følger nu de danske 
regler. Det dækker også adgangsforhold inde i huset. Fx krav om:  

Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 25-04-2019 
Sags nr.: 27.69.48-A00-1-19 
Sull. / Sagsbeh.: kakj 
Dir. tlf.: 368120 
Mail: SI@sermersooq.gl 
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- Dørtrinsforskel på maksimalt 25 mm. 
- Handicapramper 

o Maks hældning på 1,5 cm pr. meter vil næsten være umuligt at overholde i 
Grønland. Derfor er reglerne 3 cm stigning pr. meter i Grønland (med dispensation 
op til 5 cm – det kræver så, at der er regelmæssige pauser).  

o Kørselsramper i stedet for handicapramper giver mere fleksibilitet.  
- Nybyggeri og vedligehold 

o Den gældende lovgivning gælder også for gamle bygninger, hvis 
tilbygningen/renoveringen fylder mere end 30 procent. 

- Forbehold og fratagelser 
o Private huse er ikke dækket af reglerne.  
o Hvis infrastrukturen ikke tillader de lovpligtige adgangsforhold, kan reglerne for 

tilgængelighed fraviges. 
 
Eksempel på bygninger, hvor det er vanskeligt at leve op til reglerne:  

- Filialkontor i bygder: Hvis kontoret ligger i et bakket terræn, betyder infrastrukturen, at 
reglerne for adgangsforhold kan fraviges.   

- Medborgerhuset Illorput i Nuussuaq, Nuuk egner sig ikke til at lave adgangsforhold, der 
matcher kravene i lovgivningen.  

- Kommentar fra handicaprådet: Rådhusets tilgængelighed er stadig ikke tilstrækkelig.  
o Fx er det vanskeligt at komme ind, for dørene er svære at åbne.  

 
Energioptimeringsprojekter og generel optimering 

- Anlæg og Miljø arbejder kontinuerligt på at skabe et bedre indeklima. Det inkluderer blandt 
uddannelse i, hvordan forvaltningerne og institutionerne vedligeholder en bygning 
hensigtsmæssigt.  

- Det er indviklet at vedligeholde et hus og det gælder også for offentlige institutioner – 
mange har brug for assistance og oplysning. 

 
Udearealer og snerydning 

- Selvom der er ryddet sne, kan det være svært at komme rundt om vinteren for borgere med 
handicap. 

- Det er driftsafdelingen, der har ansvaret for at rydde sne 
o En driftskoordinator skal gøre det nemmere at tage kontakt til driften, der varetager 

snerydning 
- Handicaprådet: Der mangler information om, hvem man skal kontakte i kommunen, hvis 

man er i tvivl om noget med fx snerydning.  
 
Det nye skolebyggeri 

- Siorarsiorfik har lavet et bygherreoplæg, som overholder den gældende lov for den funktion 
o Adgang for borgere og elever med handicap skal være helt i orden.  

- Det er en privat virksomhed, der på baggrund af bygherreoplægget kommer med forslag og 
pris.  

 
Spørgsmål fra handicaprådet: Hvem repræsenterer handicapområdet i forbindelse med nye 
byggerier?  

- Baggrunden for spørgsmålet er, at Handicaprådet finder det vigtigt, at faggrupper med 
indsigt i handicapområdet inddrages i overvejelser om handicapvenlige tiltag i bygninger.  

- Svar: Det er brugerne - fx institutionerne og de forskellige forvaltninger - der skal være 
opmærksomme på særlige funktioner og behov (af Frederik Grønvold) 

o Anlæg og Miljø indordner sig efter bygningsreglement og lovgivningen.  
 
Spørgsmål fra handicaprådet: Hvad er retningslinjerne for fx et nyt plejehjem? 
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- Frederik Grønvold: Inddragelse af borgere sker i bygherreoplægget. 
o Det er desværre sådan, at ønsker ofte først kommer, når bygningen står færdig. Her 

er det ofte meget vanskeligt at ændre grundlæggende aspekter af byggeriet.  
 
Hvad er de faglige aspekter, der afgør, om lyset skal optimeres? (af Sara Jilsø Fleischer) 

- Svar:  Det er baseret på målinger af lyset. Hvis resultatet er utilfredsstillende, sender Anlæg 
opgaven i udbud.  

o Underviserne var med inde over, men det er bygningsreglementet, der er afgørende 
i forhold til fortolkningen af målingerne.  

 
Handicaprådet ønsker, at det skal være nemmere for brugerne – forvaltningerne og institutionerne 
– at komme med input tidligt i processen.  
 
Generelt om Anlæg og Miljø 

- Det er en af de store forvaltninger, fordi de er repræsenteret i alle byer og bygder.  
- Driftsafdelingen varetager vedligehold af veje og renovationsarbejder. 

o Fx snerydning og grusning 
o De har ofte en rolle, der minder om en slags viceværter 

- Faggrupper  
o Bygningskonstruktør, ingeniør og arkitekter  

 Supplerer op med andre faggrupper  
o Bygningsjura er en forudsætning for at lede projekter.  

 
Spørgsmål fra handicaprådet: Hvad gør Anlæg og Miljø for at ansætte folk med 
funktionsnedsættelse? 

- Svar: Der er ikke nogen ansat. Til gengæld har Anlæg og Miljø ofte personer i jobtræning. 
 
5) Eventuelt 
Ingen punkter. 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 
 Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

 

 


