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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 28-11-2018 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

 

  

Referat af mødet i Ældrerådet 
 

Tid:   onsdag d. 29. august kl.   11.00 - 13.00 
Sted: Imaneq 34, 2. sal 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH)  

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Jonas Napãtôq, medlem(JN)(Deltog ikke)  

Cecilie V. Schierbeck, fg. fagchef(CVS) 

Isak Nielsen Kleist, Direktør(ISNK) 

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

Formanden for Ældrerådet Laannguaq Lynge bød velkommen og dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af sidste mødets referat 

Referatet af mødet den 23. maj 2018 blev godkendt.  

 

3. Valg af ny medlem i Ældrerådet 

- Der skal indsættes en ny medlem i Ældrerådet efter Elias Heilmann ved møde den 23. maj 

2018 træk sit medlemskab i Ældrerådet uden decideret grund. 

- Jonas Napãtôq er suppleant i rådet. 

 

Indstilling: 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Ældrerådet at Jonas Napãtôq 

godkendes som ny medlem i Ældrerådet. 

 

Beslutning: 

- Ældrerådet godkender Jonas Napãtôq som ny medlem i Ældrerådet. 
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4. Gensidig orientering 

- Der er lavet en aftale med lederen af Ippiarsuk Grethe Veirum om Ældrerådets besøg til 

den 6. september 2018 kl.: 13.00 og der bliver lavet en dagsorden til mødet. Grethe tiltrådte 

i Ippiarsuk starten af august og har været sygeplejeske i Dronning Ingrids Hospital(SANA) 

og har tidligere arbejdet på en Plejehjem. 

 

- BKP: Spurgte om et arrangement søndag den 2. september 2018, omkring Ældre 

idrætsdag som var et privat arrangement. LL: Meddelte, at det planlagte arrangement er 

aflyst. Den information har hun fra Timersoqatigiiffik Qeersaat – de ældres idrætsforening. 

 

- CVS: Der arbejdes videre omkring sundhedsaftalen som er et samarbejde mellem 

Kommuneqarfik Sermersooq og Sundhedsvæsenet. Det der fokuseres på i aftalen indenfor 

ældreområdet er at styrke samarbejdet mellem Hjemmehjælp og hjemmesygeplejen. Der er 

således planer om en workshop for relevante medarbejdere – Der er et ønske fra begge 

sider om at styrke samarbejdet. 

 

- CVS: Der er en rehabiliteringsprojekt omkring Aldring som er et projekt Kommuneqarfik 

Sermersooq har med Ålborg kommune og Torshavn kommune. Arktisk konsensus har 

skrevet ansøgningen og man har fået 228.000 kr.  Man skal så sammen til at planlægge 

omkring rehabilitering i arktisk og lave modeller. Ålborg Kommune har rigtige gode 

erfaringer omkring sådanne projekter.  

 

- CVS: Der er også en forskningsprojekt der hedder: Age Arctic – hvor der er et delprojekt i 

gang nu hvor der er en PHD studerende fra Universitetet der skal undersøge hvordan 

pårørende for demensramte borgere har det. Der foretages en del interviews for pårørende 

for demensramte borgere. 

 

- LL: Der har været et oplæg i Ilisimatusarfik om Arktisk aldring og til dette deltog også 

Borgmester Asii C. Narup til arrangementet. Jeg har ikke orienteret omkring dette til 

Ældrerådet, før arrangementet da start, det var en åben møde som også var annonceret i 

Nuuk Ugeavis. 

 

5. Opfølgning fra sidste møde: 

Sti for alle børnefamilier mv. i Ravne dalen 

- Ældrerådsmedlem Bodil Karlshøj Poulsen forespurgte ved sidste møde under punktet 

eventuelt om at have hørt at man planlægger at etablere en aktivitetspark for børnefamilier 

og ældre i Ravnedalen.  

 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked haft undersøgt dette og kan meddele, at 

Sundhed og Fritidsafdeling under Forvaltning for Børn og Skoler i samarbejde med 

Forvaltning for Anlæg og Miljø laver en sti for alle(børnefamilier mv.) i Ravne dalen.  

(se vedhæftede skitse over området) 

 

Ældrerådet derudover ønsker, at der skal være bedre informationer fra Kommuneqarfik 

Sermersooq side for sådanne planer. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked retter 

henvendelse herom til Forvaltning for Anlæg og Miljø for at have mere inddragelse ifm.  

sådanne planer som også berører de ældreborgere.  
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Ældrerådets ønske om at besøge Pilutaq 

- Ældrerådets ønske om at besøge Pilutaq – forestående besøg til Pilutaq undersøges og 

planlægges snarest.(CVS)  

 

- CVS: Pilutaq er blevet kontaktet og Ældrerådet er budt velkommen. Der arbejdes for en 

dato til besøget. Ældrerådet sender mulige datoer til Cecilie 

 

- Mødet vil være et gensidigt orienteringsmøde. 

 

Ældreforeningen og Ældrerådet 

- Møde mellem Ældreforeningen og Ældrerådet skal arrangeres og afholdes i løbet af 

efteråret 2018. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil forestå afholdelsen af 

mødet.(LAJK) 

 

- Der planlægges nu et møde med Ældreforeningen. Ældreforeningens formand Alibak 

Nathansen melder tilbage til forvaltningen efter 9. september 2018 når, medlemmer i 

foreningen har været på lejrtur til Naalersitaq.  

Det er generelt et ønske fra Ældrerådet, at der udarbejdes en lille folder for hvem der er 

medlemmer? Hvilken funktion Ældrerådet har som rådgivende funktion? 

Det er et ønske fra Ældrerådet, at folderen der udarbejdes skal være synlig i 

Sundhedscentrene, Borgerservice og andre steder i Kommuneqarfik Sermersooq.  

  

6. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

- Demenstal for maj - juli 2018 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked fremkom med opdaterede over forekomsten af 

demens blandt borgere i Kommuneqarfik Sermersooq 2018. 

 

- Der blev fra forvaltningen meddelt, at man arbejder for at hente de nyeste tal til næste 

møde. Personen som altid har arbejdet med revidering af tallene, er flyttet til en anden 

afdeling i Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Statistikker på ældreområdet blev taget til efterretning.  

 

7. Forestående møde mellem Ældrerådet og Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøger hvornår, der kunne holdes et 

møde med Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked. Det skal være i løbet af september 

2018, når sommerferie perioden er over. 

 

- Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har kontaktet udvalgsformanden for Velfærd 

og arbejdsmarked. Udvalgsformanden beder velkommen til at mødes med Ældrerådet 

tirsdag den 4. september 2018 kl.: 14.00 i byrådssalen. 

 

- Udvalgsformanden ønsker skriftligt hvilke punkter Ældrerådet vil have som dagsorden til 

mødet. Punkterne bedes venligst sendt snarest. 
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Punkter til møde mellem Ældrerådet og Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked ønskes 

nedenfor punkter diskuteret: 

1. Værestedet for de ældre i blok 10: 

Ældrerådet har bemærket at den INDVENDIGE indretning i det værested der er til 

rådighed ikke er hensigtsmæssig.  

 

Ældrerådet ønsker at spørge om nogle af væggene i værestedet kan blive fjernet, 

således der kan skabes større rum i værestedet 

 (Hvis dette kan imødekommes – ønsker vi at dette gennemføres i samarbejde med 

Ældreforeningen) 

 

2. Stor fraflytning af ældre til udlandet 

- Ældrerådet har bemærket og drøftet ved vores møde om den store fraflytning til 

udlandet blandt ældre. 

Ældrerådet ønsker at spørge Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked, hvad den store 

fraflytning af ældre til udlandet kan skyldes og om der evt. er foretaget en undersøgelse 

af dette eller om der er planer om sådan en undersøgelse? 

 

3. Ældrerådet ønsker at blive orienteret eller hørt i sager der vedrører ældre området. 

- Ældrerådet har bemærket at der er manglende orientering i sager der vedrører 

ældreområdet og at der er for ringe høring i forbindelse med Kommunens interne 

projekter.  

 

4. Ældrerådets anvendelse 

- Ældrerådet ønsker at spørge Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked om hvilke planer 

udvalget har i forhold til anvendelse af Ældrerådet? 

 

5. Eventuelt 

 

 

8. Oplæg til Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ældrerådet besluttede, at Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked udarbejder et 

udkast til en et brev til Udvalget for velfærd og Arbejdsmarked for emner der skal tages op 

til op til mødet til kommende møde. Hoslagt vedlægges udkast til emner inden den sendes 

til Udvalget for velfærd og Arbejdsmarked.(CVS) 

- CVS: Fremlagde udkast til oplæg til Kommunalbestyrelsen med dette indhold: 

 

Oplæg til kommunalbestyrelsen 

Som Ældreråd vil vi gerne rette kommunalbestyrelsens opmærksomhed pa de udfordringer vi 

ser i forbindelse med det at blive Ældre i Grønland/Sermersooq. 

Der er stor udvandring fra Grønland uanset borgernes alder, men resultatet af udvandringen 

fremgår af nedenstående. De ældregenerationer bliver små og selvom det kan se fint ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv så er de bagvedliggende årsager bekymrende. For hvad er det 

for en alderdom vi kan se frem til i dag. 
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Her vil vi som Ældrerad gerne rette opmærksomhed pa en række faktorer som vi mener gør sig 

gældende hvis der skal skabes de rette rammer for et godt ældre liv i Grønland 

 

Demografiudviklingen – overblik 

 

Figur 2. Ind- og udvandringernes betydning for en årgangs størrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig/tilgængelighed 

Mere brugervenlige, boliger og give de ældre så vidt muligt for at bo i sit ejet hjem. Det efterlyses, 

også at man kunne placere ældreboliger tæt på daginstitutioner således man har kontakt med børn 

til dagligt. 

 

Derover ønskes der mere fleksibel snerydning i beboelsesområder. Der ønskes bedre koordinering 

specielt for de gangbesværede og tage hensyn til hvordan og hvorledes man rydder sne. 

 

Forskellighed i pension 

Fordelagtig pension ved at flytte til Danmark. Konkrete tal 

Det kan være rigtig svært for alderspensionister at få økonomien til at løbe rundt. 

Leveomkostningerne er højere i Grønland i forhold til Danmark 

 

 

Sundhedsvæsenet 

Der er stor forskel pa den service du kan få i sundhedsvæsenet i Danmark og Grønland. Det kan 

derfor være langt mere trygt at flytte til Danmark hvis man har kroniske helbredsproblemer. 

 

 

Maend Kvinder 
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Løsningsforslag 

- Ældretalsmand 

- Synliggørelse 

- Ældrerådet tog oplægget til efterretning.  

- CVS: Redegjorde ligeledes at der er planlagt en Arktisk Age Workshop for Udvalget for 

Velfærd og Arbejdsmarked – hvor Ældrerådet vil blive inviteret. 

 

9. Eventuelt 

- SJ: Forældre som er alene? Hvordan skal vi håndtere det? Ældrerådet opfordrer Søren til 

at få emnet op som dagsordenspunkt til næste Ældrerådsmødet. 

 

- LH: Har været i Alaska som medlem i ICC. Hun redegjorde, at man har vedtaget en ICC 

protokol hvor man ønsker at bruge de ældre mere - specielt i Skolerne/daginstitutioner er 

der underskrevet en protokol. Det er vigtigt, at ældre fortæller om hvordan har man levet? 

Skolerne vil få meget gavn af det – pga. børn få viden om hvordan man er vokset op – 

hvilke betingelser mv. der har været. 

 

- SJ: Glad for at høre det – da, han til tider savner at børnene og forældrene har mere 

fællesskab. Der skal være en gensidighed og ikke splittelse. 


