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1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 
 
02A fra formanden 
 
Temadagen var en god dag, hvor der var en god dialog mellem deltagere og kommunen.  
 
02B fra forvaltningen 
Forvaltningerne ISI/MIA anbefaler, at Kammagiit flytte til Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked 
og Erhverv, da brugerne er over 18 år. Det er planen, at man opretter specifikke tilbud til de unge, 
for at forberede dem på et voksenliv til botilbud. Udover botilbud, vil man arbejde for, at de kan 
komme ud i arbejdsmarkedet, få sig en uddannelse. Derudover, vil man oprette en café eller en 
klub til de unge i Kammagiit. 
 
Det er planen, at vi inviterer til et eftermiddagsmøde i juni 2015 med handicapforeninger. 
 
Kvalitetsstandarder for ældre og folk med handicap er på plads, og kan findes på kommunens 
hjemmeside: www.sermersooq.gl 
 
Man er sammen med SANA i gang med ansættelsessamtaler om en fysioterapeut til Paamiut. Det 
kommer på plads i efteråret. 
 
Asii Chemnitz Narup har fremkommet med et forslag til kommunalbestyrelsen om etablering af en 
socioøkonomisk virksomhed i Kommuneqarfik Sermersooq. Den socioøkonomiske virksomhed 
skal have det formål at sikre: 

- Større samfundsansvarlighed for sårbare og udsatte grupper 
- Tilbyde en mere meningsfuld hverdag for sårbare og udsatte grupper 
- Bidrage til kommunens udvikling med øget fokus på borgernes potentialer fremfor 

begrænsninger 
Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har på deres møde den 18. maj 2015 godkendt 
forslaget og at forslaget skal indarbejdes i Sektorplanen på handicapområdet. 
 
Når sektorplanen igangsættes på handicapområdet, status vil blive afdækket og mulighederne vil 
blive fremsat. 
 
 
 

  

http://www.sermersooq.gl/
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3. Orienteringer 

3A Sammenlægning af aktiviteter på voksenområdet i Nuuk og Paamiut 
Der organisatorisk omlægning i gang, hvor serviceniveauet fastholdes. 

3B Samarbejde om tegn og tale med IPIS 
Der er en udfordring i Paamiut og behov for at lære ”Tegn til tale”, der er derfor kursus for 
personalet i Paamiut. Der er to borgere, der er døve og/eller blinde. 

3C Psykiatridagen 
Der er blevet afholdt velbesøgte psykiatridage i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut, hvor der blev 
søgt midler fra Sociale arrangementer. Psykiatridagene arrangeres af frivillige ildsjæle. Der 
er blevet brugt omkring 50.000 kr. til arrangementerne. 

3D Statistik på handicapområdet 
Det udleverede bilag med statistik på handicapområdet blev gennemgået. Det blev oplyst, 
at tallene for anbringelser af børn i Danmark, er børn der er på efterskole eller Særlig 
Tilrettelagt Uddannelser (STU) og derfor ikke varige anbringelser.  
 
Det blev ligeledes oplyst, at Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv tager på 
udvalgsrejse i perioden 25. maj til 4. juni 2015, hvor der blandt andet skulle undersøges 
om mulighed for et samarbejde inden for STU med Aalborg kommune.  

3E Åbning og indvielse af Ippiarsuk tilbygning 
Der er planlagt indvielse af Ippiarsuk den 19. maj 2015, hvor formanden for Handicaprådet 
vil blive inviteret. Der er nu hjemtaget 4 borgere, der skal bo i Ippiarsuks nye tilbygning. En 
enkelt fra nordkommunen, en enkelt fra Kommune Kujalleq, en fra Aaqa og en enkelt fra 
Danmark. 

3F Autismekonsulenterne 
Autismekonsulenterne er et firma, der har specialiseret sig i botilbud til personer med 
autisme. Botilbud der bruges til de hårdest ramte af autister. Der arbejdes på at tilbyde et 
botilbud her, og Autismekonsulenterne har været på besøg. Forvaltningen har ligeledes 
været på besøg hos Autismekonsulenterne. 
 
Fondsmuligheder til byggeri undersøges.  
 
Der er ikke eksakte tal for, hvor mange personer med autisme der er i kommunen. Der er 
nogle, der bor i boenheder mens andre bor i eget bolig.  

3G Sektorplan 
Arbejdet med udarbejdelse af sektorplan er igangsat. En Sektorplan skal indeholde status 
på området, profiler på personer med handicap og hvilket tilbud der er i øjeblikket. 
Sektorplanen skal indeholde oplysninger om de udfordringer der er i Kommunen. 
Fremadrettet skal en Sektorplan give løsningsmuligheder på, hvor man vil hen på 
området. 
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3H Status på Handicapcenter i Sisimiut 
Handicapcenteret i Sisimiut skal være et landsdækkende center, som Selvstyret står for. 
Tegning for bygningen er lavet og byggegrunden fundet. Det forventes, at centeret står 
færdigt i 2017. En arbejdsgruppe med deltagere fra alle fire kommuner, har diskuteret 
hvilke tilbud der skal være i centeret. 
 
IPIS flytter, når centeret står færdigt. 

3I Hjemtagelsesprocedurer; hjemtagelse fra Danmark og Grønland 
Borgeren, eller dennes værge, skal partshøres og godkende hjemtagelse, inden arbejdet 
om en hjemtagelse igangsættes. 
 
Hvis en borger skal hjemtages fra Danmark, skal der være et egnet botilbud til borgeren. 
Derefter kontaktes Grønlands Repræsentation, der er i dialog med og i tæt samarbejde 
med kommunen. 
 
Hvis borgeren ikke vil hjemtages, er kommunen stadig betalingskommune. Hvis borgeren 
ønsker at komme hjem, er kommunen forpligtet til at finde et egnet botilbud. 

3J opfølgning på temadagen den 9. april 2015 
Opfølgning af Temadagen den 9. april 2015 blev forelagt under punktet meddelser.  

4. Forespørgsler 
Jørgen Jeremiassen havde fire spørgsmål: 

1. Om man kan brandsikre beboere med handicap, der bor i eget hjem? 
2. Hvordan skal man agere, hvis en persons med handicap midler bliver bestjålet? 
3. Kan man farvelægge medicinglas for de svagtseende? 
4. Kan personalet, der arbejder med personer med handicap få førstehjælpskurser? 

 
Ad1. Personer med handicap, der bor i eget hjem, og har støttepersoner skal kontakte 
afdelingslederen på støttekorpset. 
 
Ad2. Der er nogle retningslinjer i HR, hvis det er personalet, der misbruger den 
handicappede persons midler.  
 
Ad3. Det er sygehusvæsenets ansvar, kommunen må ikke medicinere. 
 
Ad4. Kommunen gør meget for at opkvalificere vores personale. Afdelingslederen kan 
undersøge mulighederne for et førstehjælpskursus, hvis dette ønskes. 

5. Beslutninger 
Eli Abelsen havde foreslået, at Ældreråd og Handicapråd kunne sammenlægges sidste år. 
Han begrundede sit forslag med, at der mangles samarbejde og tid, når man bor uden for 
Nuuk. 
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Karin: Jeg kan sagtens se fordelene ved sammenlægning i andre byer end Nuuk, men det 
passer ikke i Nuuk, det vil blive for omfattende at sammenlægge disse to råd.  
En løsning på sparring kan være Inooqqat’s kontaktperson i Tasiilaq.  
 
Det er op til Kommunalbestyrelse at ændre på disse råd, da de er nedsat af 
kommunalbestyrelsen. 

6. Eventuelt 
Jørgen Jeremiassen har forespurgt om mulighed for visitkort med kommunens logo, 
således, at han bedre kan bevise, at han er medlem af Handicaprådet.  
 
Det er kun kommunens ansatte, der kan få visitkort med kommunens logo på, det vil sige, 
at man ikke kan give Handicaprådsmedlemmer visitkort med kommunens logo. 
Forvaltningen vil dog forsøge at synliggøre Handicaprådsmedlemmerne og deres arbejde 
yderligere på kommunens hjemmeside.  
 
Det blev besluttet, at referaterne fra Handicaprådene bliver offentlige tilgængelige på 
kommunens hjemmeside. 
 


