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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu 
Ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv   

 
Referat af seminar for Ældrerådet den 18. og 19. maj 2015 
 
Ældrerådet har afholdt seminar i Nuuk den 18. og 19. maj 2015. 
 
Ældrerådet og Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har afholdt seminar i Nuuk med fysisk 
deltagele af medlemmerne. Formålet med seminaret var at involvere Ældrerådet i kommunens arbejde 
med ældrepolitik og sektorplan og give medlemmerne et solidt vidensgrundlag for at deltage aktivt i den 
fremadrettede proces, herunder ikke mindst i borgerinddragelsen.  
 
Deltagere 
Else Lea Olsen, Formand 
Laannguaq Lynge, Næstformand 
Akulo Larsen, medlem fra Tasiilaq 
Jakob Thorsen, medlem fra Paamiut 
Grethe H. Nielsen, direktør for Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv  
Amalie Pedersen, fagchef på ældreområdet i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 
Jacob Bock, afdelingsleder for staben i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 
Lone Rosengreen Pedersen, AC konsulent i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 
 
Afbud 
Jonas Napatoq, medlem fra Ittoqqortoormiit 
 

*** 
 
Dagsorden den 18. maj 2015 

1. Velkomst og præsentation 
2. Gennemgang af og spørgsmål til sektorplanen 
3. Forslag til Borgerinddragelse 
4. Besøg på et af kommunens aktivitetstilbud for ældre borgere 

 
Ad 1) Grethe H. Nielsen samt Else Lea Olsen bød velkommen  
 
Ad 2) Sektorplanen blev gennemgået side for side med særligt fokus på drøftelse af sektorplanens indsats-
områder.  
 
Det blev drøftet, hvordan ældreprofil og sundhedsprofil kan udbygges. Det blev foreslået, at ældreprofilen 
bør indeholde en oversigt over antallet af ældre, der bor i eget hjem, hvilket er relevant i forhold til be-
stræbelsen om, at ældre der bor længst muligt i eget hjem. 
 
Som forslag til tilføjelser udtrykte ældrerådet ønske om: 

1. Besøgsordninger for ældre 
2. Pris på mad og udbringning af mad skal fremgå i Sektorplanen 
3. Hjemmebesøg for ældre, her drøftede man muligheder for frivillige besøgsvenner 
4. Forebyggende hjemmebesøg: Der blev udtrykt utilfredshed med manglende forebyggende besøg. 

Dette vil forvaltningen følge op på. 
5. Der var et ønske om bedre information og vejledning vedrørende lovgivning, takster og betingelser. 

 



Ad 3) Jacob Bock fremlagde den foreløbige plan for borgerinddragelse. 
Ældrerådsmedlemmerne gav udtryk for, at de gerne vil tage et ansvar for gennemførelse af borgermøderne 
i deres respektive byer. Samtidig skal lokalrådene inddrages. Der var enighed om, at kommunen står for 
koordineringen af arrangementerne i tæt samarbejde med Ældrerådet.  
 
Med hen blik på inddragelse af kommunens bygder var der enighed om, at bygdebestyrelserne skal inddra-
ges i arbejdet.  
 
Jakob Thorsen oplyste, at han rejser til Arsuk den 28. juni 2015 og i den forbindelse vil afholde borgermøde. 
Forvaltningen hjælper Jakob med at koordinere dette. 
 
Borgermøderne i Nuuk skal tilpasses Else Lea Olsens og Laannguaq Lynges kalender. (Tidspunkt for afhol-
delse af borgermøde i Nuuk blev ved seminarets afslutning sat til uge 39). Forvaltningen leverer materialer 
og forslag til hvem der skal inddrages. 
 
Medlemmerne i Paamiut og Tasiilaq er fleksible og kan afholde borgermøder, når materialet er klar.  
 
Ad 4) Ældrerådsmedlemmerne var på besøg i Utoqqaat Illuats aktivitetscenter. 
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Dagsorden den 19. maj 2015 

1. Oplæg om demens og information til demensramte og pårørende  
2. Oplæg om og drøftelse af emner til ældrepolitik 
3. Besøg i Ippiarsuk 
4. Møde med fokusgruppe: Nuuk ældreforening 
5. Afslutning og det videre forløb 

Ad 1) Mika Eliassen demenskoordinator fra Voksen Omsorg afholdte oplæg om demensområdet. Forskelli-
ge pjecer og foldere blev delt ud. 

Mere oplysning om demente til borgere efterlyses af Ældrerådet. 

Ad2) Jacob Bock fremlagde ældrepolitikkens formål og struktur, herunder særligt sammenhængen mellem 
sektorplanen og ældrepolitik. Det blev desuden gennemgået, hvordan politik, sektorplan og borgerinddra-
gelse hænger sammen i projektarbejdet. 

Der blev drøftet forskellige spørgsmål man ønskede at få input til, således at disse kan indarbejdes i ældre-
politikken. Disse spørgsmål vil ligeledes blive anvendt som emner til borgermøderne: 

• Hvordan kan man hjælpe de ældre til at blive længst muligt i eget hjem? 
• Hvordan kan vi gøre det attraktivt at arbejde i ældresektoren? 
• Hvilke boformer til ældre vil være mest velegnede set i dette udviklingsperspektiv? 
• Hvilke sygdomme skal vi have særlig fokus på? 
• Hvad skal der gøres for, at de ældre kan blive ved med at have et aktivt liv? 
• Hvordan kan vi hjælpe ældre til at hjælpe hinanden? 
• Hvordan kan vi skabe grobund for mere frivilligt arbejde til støtte for ældre? 
• Hvordan kan vi bruge den nye teknologi? 
• Hvordan kan vi styrke forebyggelsesarbejdet? 



 

Ad 3) Indvielse af Ippiarsuk blev aflyst på grund af en tragisk brand i ældreboliger. Ældrerådet var dog på 
besøg i Ippiarsuk. 

Ad 4) Fokusgruppemøde med ældreforeningen Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat 

Bestyrelsen for Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat (Ældreforeningen i Nuuk) blev indbudt velkommen og in-
formeret om Ældrerådets arbejde og kompetencer.  

Amalie Pedersen præsenterede Sektorplanen for Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat. Efter præsentationen 
blev Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat præsenteret for spørgsmål, som Ældrerådet og forvaltningen ønsker 
input til. Følgende spørgsmål blev drøftet: 

a) Hvad oplever I som de vigtigste udfordringer for ældre i dag? 
b) Hvad mener I, der kan gøres for at ældre kan blive boende længere tid i eget hjem? 
c) Kunne I forestille jer bedre boformer for ældre end dem, kommunen har i dag? 
d) Hvordan kan vi styrke frivilligt arbejde til støtte for ældre? 

Ad a) Det blev bemærket, at flere ældre kommer på plejehjem, selv om de ældre hellere vil blive boende i 
eget hjem. 

Ad b) Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat udtrykte ønske om bedre kvalitet i hjemmehjælpen. Bedre hjemme-
hjælp kan ifølge ældreforeningen medvirke til, at de ældre bor længere tid i eget hjem. 

Ad c) Ældreforeningen var positive overfor idéen om etablering af et Ældreboligområde, hvor ældre bor tæt 
på hinanden og har fællesarealer til fællesaktiviteter. 

Ad d) Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat var positiv overfor besøgsven-ordningen under forslaget om frivilligt 
arbejde. Flere medlemmer tilbød at være med i ordningen. 

Nuummi Utoqqaat Peqatigiiffiat udtrykte ønske om at fortsætte dialogen med ældrerådet og kommunen 
fremadrettet. 

 

Ad 5) Det blev foreslået, at borgermøde i Nuuk bliver afholdt i uge 39 og sidste møde for Ældrerådet bliver 
mandag den 5. oktober 2015. Det blev aftalt, at mødet skal foregå over telefonen, da man på den måde 
undgår tekniske problemer. Det sidste møde vil blive brugt til at evaluere borgermøderne. 

 

Referat: Lone Rosengreen Pedersen 

 


