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Referat 

Møde i Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq 

Tid: torsdag d. 28. november 2019 kl. 14.00-16.00 

Sted: mødelokale 2, rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 

 

Deltager 

Sara Jilsø Fleischer, formand 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

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

Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 

 

Deltager ikke 

Viggo Johansen, næstformand  

Aviaaja Geisler, medlem 

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

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef i MISI  

 

Dagsorden 

 

1) Nyt fra formanden  

Kommunikationen internt i Handicaprådet fungerer ikke optimalt. Der er 

blevet brugt mange kræfter på den kommende handicaplovgivning.  

 

Handicaprådet henstiller til 

- Handicaprådet vil gerne have midler til at dække udgifter til fagligt 

relevante konferencer helt eller delvist.  

- Mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. I øjeblikket kan der være et 

løntab.  

 

Socialstyrelsen meddelte, at der ikke var plads til Handicaprådet til 

seminaret om den kommende lovgivning på handicapområdet. Det afspejler 

en manglende forståelse for Handicaprådets rolle.  

 

Handicaprådet har haft et godt møde med politikerne d. 28. november. Der var 

blandt andet snak om en temadag med fokus på handicapområdet for både 

politikere, borgere og fagpersoner.  

 

2) Nyt fra forvaltningen  

 

 

Isumaginninnermut 

Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 

Forvaltning for Velfærd og 

Arbejdsmarked 

 

Imaneq 34 

Postboks 1005 

3900 Nuuk 

Grønland 

si@sermersooq.gl 

sermersooq.gl 

Tlf. +299 36 74 00 

 

Man. - ons. ........... kl. 10 - 15 

Torsdag ............... kl. 12 – 17 

Fredag ................. kl. 10 - 12 
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2.1. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Forvaltningen har deltaget på Socialstyrelsens konference om den kommende 

handicaplovgivning.  

- Det gav indblik og afklaring på nogle punkter.  

 

Søndag d. 1. december overtager Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri en ny enhed i 

Qinngorput.  

- Den nye har plads til 16 eller 19 beboere afhængig af den endelige indretning.  

- Overtagelsen af bygningen skete før forventet, så der er endnu ikke gjort de store 

forberedelser.  

 

Afklaring af behov for sikkerhed og flugtveje i boenheder.  

- Der kan være episoder, hvor medarbejdere har behov for en flugtvej. I den 

sammenhæng er det ikke hensigtsmæssigt at være højere end på stueetagen.  

- Det resulterer i nogle krav til bygninger, der skal være egnede til boenheder.  

 

Venteliste 

- Der er ca. 80 borgere på venteliste, og der gør den nye enhed ikke det store indhug.  

- Hvis ventelisten skal nedsættes betragteligt, kræver det store anlægsprojekter (som 

skal være en del af Finansloven, og det er de ikke i 2020 i hvert fald).  

 

Gerontopsykiatri 

- Hjælpen kan godt leveres på ældreområdet – fx ekstrahjælp på et plejehjem. Den 

økonomiske byrde følger sektoransvarlighedsprincippet.  

 

Opfølgning på spørgsmålet om suppleanter.  

I vedtægterne fremgår det, at suppleanterne er personlige. Det vil sige, at hvert medlem af 

rådet har en personlig suppleant. Der er ikke udpeget en 1. og 2. suppleant, der kan inviteres 

med til samtlige møder.  

 

3) Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt.  

 

4) Punkter 

 

4.1: Bisidderordning for personer med funktionsnedsættelse 

I den kommende handicaplovgivning – Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om 

støtte til personer med handicap – der træder i kraft 1. januar 2020, skal 

kommunerne have en bisidderordning for børn og voksne med en 

funktionsnedsættelse.  

 



 

3 

 

Kort fortalt skal kommunen sørge for, at der er to kvalificerede bisiddere i hver by, 

der kan hjælpe personer med en funktionsnedsættelse, hvis de har en sag med en 

offentlig myndighed (oftest kommunen selv).  

Forvaltningerne vil gerne høre, om Handicaprådet har anbefalinger til, hvordan kommunen 

skal rekruttere og fastholde bisiddere.  

 

Kort præsentation af bisidderordningen (af Susanne Kærulff Ettrup) 

- Der skal være to bisiddere i Paamiut og Tasiilaq og formentlig flere i Nuuk.  

- Ordningen kan måske være et samarbejde med Forvaltning for Børn og Familie. 

- Socialstyrelsen står for uddannelse. 

- Bisiddere får et honorar. 

- Kommunen skal have et korps på 4-6 stykker. 

- Vi kender ikke behovet for bisiddere. 

- Det følger valgperioden for kommunalbestyrelsen. 

 

Rekruttering af bisiddere 

- Spørgsmål til Handicaprådet: Hvor skal kommunen (forsøge at) rekruttere (af Cecilie 

Schierbeck) 

- Socialstyrelsen må oprette en koordinator, der kan styre uddannelse af bisiddere og 

sørge for, at bisidderne holdes til ilden…  

- Oplagte steder at rekruttere (af Nanette Arboe Hammeken og Sara Jilsø Fleischer).  

o Handicapforeninger kan høre deres medlemmer 

o Universitetet 

 Fx pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen 

o Ansøgere skal have lyst til det.  

o For nogle grupper kunne det være et godt studiejob.  

- Det vil formentlig blive svære at rekruttere bisiddere, hvis der ikke er klarhed over, 

hvad den forventede arbejdsbyrde er (af Nanette Arboe Hammeken).   

 

Tips til en bisidderordning 

- Hvis man overbebyrder frivillige, forsvinder de. Det er der ingen tvivl om 

(af Nanette Arboe Hammeken).  

- Det er vigtigt, at ansøgere gør sig nogle tanker om hvor stor en 

arbejdsbyrde de kan påtage sig (af Nanette Arboe Hammeken).  

- Der er også brug for en ansvarsbeskrivelse (af Sara Jilsø Fleischer).  

- Hvis borgeren hører det borgeren gerne vil høre, kan det svært for en 

bisidder at påpege over for en eventuelt udadreagerende borger, at 

borgeren tager fejl (af Susanne Kærulff Ettrup).  

- Lave en samtale-dag i en fastlagt periode, så det er muligt at forudsige 

behovet for bisiddere (af Cecilie Schierbeck). 

- Det er også vigtig med kemi mellem bisidder og borger (af Cecilie 

Schierbeck). 

- Bisiddere skal ikke bare have viden om lovgivning. De skal også have 
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sociale egenskaber og forståelse (af Nanette Arboe Hammeken).  

- Bisiddere skal også have mulighed for at videreudvikle kompetencer – og 

blive udfordret (af Nanette Arboe Hammeken).  

- Det kræver et fællesskab af bisiddere (af Nanette Arboe Hammeken).  

- Det er vigtigt, at bisidderne har en høj kontinuitet og kan fastholde den gode relation til 

borgeren over en længere tidsperiode (af Susanne Kærulff Ettrup).  

 

Kommunens fokusområder 

- Kommunen er engageret i at gøre forløb så smidige og gode som muligt. Hvis 

bisiddere kan hjælpe, vil vi helt sikkert støtte op (af Cecilie Schierbeck). 

- Der skal være gennemsigtige kriterier (af Cecilie Schierbeck). 

- Et mål er at skabe fremdrift i sagsbehandlingen (af Cecilie Schierbeck). 

- Der kan måske opstå konfliktende interesser for bisiddere – de får løn af kommunen og 

kender måske også sagsbehandlerne/borgerne (af Sara Jilsø Fleischer).  

- Det vil måske give mere mening, at Socialstyrelsen tager styringen på bisidderne (af 

Sara Jilsø Fleischer). 

- Hvilken relation ml. borger og bisidder kan vi tillade (af Cecilie Schierbeck).  

- En bisidder skal potentielt være med fra vugge til grav – og der skal ikke være skift i 

bisidder pga. kommunens interne struktur (af Cecilie Schierbeck) 

- Det er vigtigt, at det ikke bliver et ustyrligt bureaukrati (af Cecilie Schierbeck) 

- Overgange fra børn til voksen – lad være med at tænke i søjler. En bisidder skal gå på 

tværs af ansvarsfordelingen ml. MI og SI (af Sara Jilsø Fleischer).  

 

Hvilken forvaltning styrer det (af Sara Jilsø Fleischer)? 

- SVAR: Forvaltning For Velfærd og Arbejdsmarked skal køre den for voksne (+18), mens 

Forvaltning for Børn og Familie styrer det for børn (af Susanne Kærulff Ettrup).   

- I den forbindelse, er det vigtigt, at bisidderen følger med på tværs af alder (og ikke 

falder fra, når vedkommende fylder 18) (af Sara Jilsø Fleischer).  

 

4.2: Høringssvar: ny bekendtgørelse om tilsyn på det sociale område 

Handicaprådet har mulighed for at afgive høringssvar til selvstyrets forslag til en 

bekendtgørelse om tilsyn på det sociale område. Handicaprådet kan afgive sit høringssvar i 

fællesskab med forvaltningen.  

 

Selvstyrets frist for høringssvar er den 6. december 2019.  

 

5) Eventuelt 

 

5.1. Ensartet serviceniveau 

- Med lovgivningen lægges der op til, at sagsbehandlere skal vurdere, 

hvorvidt en borgers funktionsnedsættelse berettiger til hjælp eller 

lignende. Det er et stort ansvar at placere på sagsbehandlerne, og de kan 

formentlig ikke løfte det i alle tilfælde (af forvaltningerne samt 
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Handicaprådet). 

o Der er risiko for, at det bliver personafhængigt af 

sagsbehandlerne. 

o Det bærer præg af skrivebordsarbejde. Lovgiverne har ikke opdaget, hvilke 

komplekse sager, sagsbehandlerne arbejder med. 

- Kommuneqarfik Sermersooq agter at løse problematikken ved at sagerne fortsat skal 

vurderes i Tværfagligt Voksenudvalg (TFU) (af Cecilie Schierbeck).   

o Kvalitetssikring: Ved at drøfte sagerne i TFU, sikrer vi dokumentation og 

gennemsigtighed.  

o TFU består af: fagchef, ledende terapeut, repræsentant fra arbejdsmarkedet, 

SANA (Gert Mulvad) og afdelingslederen fra Myndighedsafdelingen.  

 

5.2. Udredningsopgaver 

At være omfattet af handicapforordningen er fra 1. januar ikke længere et krav. Dermed 

bortfalder kravet om diagnose også. Netop diagnoserne har været en stor hjælp for 

sagsbehandlerne på psykiatriske område. 

- På det psykiatriske område skal vi derfor have sparring med læger (af Susanne Kærulff 

Ettrup) 

- Der er mange borgere, der af andre årsager vil søge at få en diagnose. Det vil også 

gøre det lettere at få støtte, da en diagnose er et bevis på en funktionsnedsættelse (af 

Nanette Arboe Hammeken).  

 

5.3. Folder på handicapområdet fra 2018 

- Det var ikke det bedste materiale.  

 

5.3. Tidlig indsats 

- Mange af vores bekymringer (i Handicaprådet) udspringer fra et resursestærkt 

perspektiv. Hvordan håndterer man de sårbare grupper med handicap. Deres 

omsorgssvigt kan forsvinde under radaren (af Sara Jilsø Fleischer)? 

- Nanette: Fokus på tiltag målrettet hele familien. Det kan svære for resursesvage 

borgere at opsøge hjælp.  

 

5.4. Videndeling på tværs  

- Forvaltningerne må gerne udveksle information med hinanden (af Sara Jilsø Fleischer) 

o Det kan også lade sig gøre i ESDH (af Cecilie Schierbeck).  

 

5.5. Råd til Handicaprådet 

- Handicaprådet kan med fordel komme med anbefalinger og ideer til fx 

kommunalbestyrelsen (af Cecilie Schierbeck).  

  

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


