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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 05-12-2018 
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. 28. november kl. 11.00 - 13.00 
Sted: Mødelokale 1 Rådhus, 1. sal 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH)  

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Jonas Napãtôq, medlem(JN) – deltog via telefon  

Cecilie V. Schierbeck, fg. fagchef(CVS)  

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK)  

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

- Ekstrapunkt inden godkendelse af dagsordenen 

o  Vedr. Pensioner for Ældrepensionister tages op til diskussion som punkt 9. 

- Pga. dårligt teknisk forbindelse til Ittoqqortoormiit – må medlem Jonas Napaattooq 

desværre udgå af mødet. 

 

2. Godkendelse af sidste møders referater – 

- Referat af mødet den 29. august 2018.  

o Punkt 4) Der står i parentes (Ældreforeningen) men, det er de ældres 

Idrætsforening Qeersaat. 

o Punkt 4) Der er ønskes en status på kørende sager: 

 Rehabiliteringsprojekt omkring Aldring som er et projekt Kommuneqarfik 

Sermersooq har med Ålborg kommune og Torshavn kommune. 

- Fg. Fagchef Cecilie V. Schierbeck har lige deltaget i et seminar i   

  Thorshavn. Der blev aftalt følgende: 

 Der er skal være deling af viden om rehabilitering. Hvordan man 

laver en god rehabilitering for de ældre. 

 Thorshavn har samme udfordringer som vi også har i Kommuneqarfik 

Sermersooq eks. mht. personale som er ufaglærte arbejdskraft.  

 

o Punkt 5) Det er generelt et ønske fra Ældrerådet, at der udarbejdes en lille folder for 

hvem der er medlemmer? Her skal der bl.a. redegøres vedtægten for Ældrerådet. 
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o Punkt 8) Age Arctic – planlagt Age Arctic Workshop for Udvalget for Velfærd og 

Arbejdsmarked – hvor Ældrerådet vil blive inviteret er foreløbig udsat. Der kommer 

en dato senere. 

 

- Referat af møde med Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked den 4. september 2018. 

o Punkt 1) Rettes til Samarbejdsaftalen og ikke koalitionsaftalen. 

 

- Møde med Ældreforeningen den 1. oktober 2018. 

o Ældreforeningen skal selv tage og rette henvendelse til Kommuneqarfik 

Sermersooq omkring brug af PILUTAQ. 

o Ældrerådets opgaver og kompetencer skal klargøres til så Ældreforeningen ved 

hvilken funktion den har. Ældreforeningen skal informeres mere om dette. 

o Omkring BUSKORT – LH mener, at det vil belaste kommunen meget hvis, det 

skulle indføres. (LH) – Men, SJ mener at det ældre har det hårdt ift. at få pengene til 

at løbe rundt i løbet af måneden. Man betaler 252 kr. for et buskort og så betaler 

man kun halvpris. 

o Ældrerådet anbefaler, at Lokaludvalget undersøger om Buskørsel for Ældre kan 

gøres gratis. Der rettes henvendelse pr. brev til Lokaludvalget med en underskrift 

fra formanden for Ældrerådet. 

 

3. Gensidig orientering 

Ny Fagchef for ældreområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked  
- Arnannguaq Heilmann Christensen bliver ansat som fagchef på ældreområdet pr. 1.   
      januar 2019.(CVS) 

o Arnannguaq er Sygeplejeske og bor i Maniitsoq.  

- Heidi Kristiansen er konst. Afd. leder. for Ældreområdet.  
 

Opfølgning fra sidste møde: 

Ældrerådets besøg i Pilutaq den 6. september 2018 

- Ældrerådet har endnu ikke været på besøg i Pilutaq. Der skal findes en dato for kommende 

besøg. 

 Ældreforeningen og Ældrerådets møde 1. oktober 2018 

- Der blev afholdt et møde mellem Ældreforeningen og Ældrerådet den 1. oktober 2018 i 

Værestedet i Blok 10 stuen. 

  

4. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked fremkommer med opdaterede tal over: 

- Forekomsten af demens blandt borgere i Kommuneqarfik Sermersooq 2018.  

- Demenstal for oktober 2018(Specificeret oversigt over antal i Kommuneqarfik Sermersooq) 

o Lone Ellingsgaard Isaksen skal kontaktes for en mere detaljeret forståelse af 

tabellen ift. demenstal 2018.  

   

5. Lokaludvalget 

Hvem kan søge, og hvad kan man få støtte til? 

Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig 

mod borgere og brugere i byen. 

 

I behandlingen og vurderingen af ansøgningen vil Lokaludvalget lægge vægt på, om de 

ansøgte midler skal anvendes til: 
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- Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet 

- Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og 

institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel 

- Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og 

institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens 

ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper 

- Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og 

kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen 

 

Der gøres opmærksom på, at Lokaludvalget ikke giver økonomisk støtte til private 

arrangementer og til aktiviteter, hvor der udskænkes alkohol. 

 

Ansøgningsfrist for at søge om midler er syv dage inden hvert ordinærmøde. 

 

Kontakt: 

Lokaludvalget i Nuuk kan kontaktes ved at skrive til nuuklokaludvalg@sermersooq.gl. 

Udvalgets koordinator, AC-fuldmægtig Jill S. Hellesen kan også kontaktes på telefon 36 70 25. 

Ansøgning om økonomisk støtte fra Lokaludvalget 

o Lokalrådets opgaver og funktioner sendes til eksterne foreninger herunder til 

Ældreforeningen Palleq og Idrætsforeningen Qeersaat.  

o Derudover opfordrer Ældrerådet, Lokaludvalget at udarbejde informationsfolder, så 

også andre ældre kan have en viden om den funktion og fordi, ikke alle har adgang 

internet forbindelse.  

 

 

6. Hvordan forholder ældrerådet sig i forbindelse med høringer? 

Hvordan skal Ældrerådet forholde sig til når der kommer høringssag fra 

udvalget/kommunalbestyrelsen?  

o Når der er høringer til Ældrerådet – indkaldes alle medlemmer til et møde for at 

behandle høringen. 

   

7. Årshjul 

Årshjulet er udkast til tidspunkter for hvornår Ældrerådet holder møder i året 2019 

o Udkast godkendt til kommende møder for 2019. 

  

8. At stoppe på arbejdsmarkedet – at blive folkepensionist 

Ældrerådsformanden ønsker at tage emnet op – fordi hun mener, at det er vigtigt at man har 

forhåndsviden før man bliver ældrepensionist. Derudover, ønsker hun at få belyst hvilken 

forebyggende tiltag der kunne gøres for personer som er fyldt 75 år eller 80 år i 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Hvad skal man være opmærksom på inden man bliver Alderspensionist?  

o Dette gælder når man er berettiget til en alderspensionsbeløb – skal man ud fra 

nuværende regler selv søge om at få en alderspension. Derfor vil det lette 

kommende alderspensionist at forud få noget informationer for rettigheder og 

muligheder. Ældrerådet ønsker over Kommuneqarfik Sermersooq at man fremover 

pr. brev informerer personer som får berettiget til en alderspensionsbeløb samme 

år, om hvilken rettigheder og muligheder. 
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Forebyggende tiltag der kunne gøres for personer som er fyldt 75 år eller 80 år? 

o Ældrerådets medlemmer er vidende om, at kommunen besøger personer som har 

fyldt 75 år og 80 år, og som stadigvæk bor i eget hus for bl.a. høre hvad de har 

behov for i hjemmet eks. hjælpemidler(udstyr såsom rollator mv. ). Man vil gerne 

høre om man stadigvæk kører denne ordning? 

o LH – nævnte, at iflg. loven er der krav på at man kan få hjælpemidler(udstyr) når, 

man er blevet pensionist og har behov for det.   

o Der blev også spurgt om det tilbud også er gældende i bygderne? 

o Det blev fra Ældrerådet et ønske om at høre Forvaltningen for Velfærd og 

Arbejdsmarked om der kører sådan en ordning. 

o CVS – svarede, at man stadigvæk har mulighed for at få hjemmebesøg og det er 

noget kommunen tilbyder for kun dem der ønsker det. Der kontakter man direkte 

Visitationen ift. hjælp man gerne vil have. Men CVS, redegjorde også, at hvis man 

bor i en udlejningsbolig via et Boligselskab er det boligselskabet der har ansvaret for 

f.eks. snerydning uden for entre til vejen.  

 

 

9. Vedr. pensioner for Ældrepensionister 

Medlem i Ældrerådet fremsatte et ekstra dagsordenspunkt til Ældrerådsmødet den 28. 

november 2018, med forespørgsel ønske for redegørelse for udbetaling af beløbet for 

rådighedsbeløb for en enlig: 

- Alderspension for enlig 

- Alderspension for Førtidspension for enlig 

- Førtidspensionist + Førtidspensionist 

- Alderspensionist + Førtidspensionist 

- Alderspension + ikke Pensionist 

- Førtidspensionist + ikke Pensionist 

  Ældrerådsmedlemmet havde med bilag for sit dagsordenspunkt med en oversigt over sit for   

 pensionsløn for oktober: 

- Pensionistløn      11.426,00 kr. 

- Tillæg                              73,00 kr, 

-     Skat                       - 2.769,00 kr. 

-     Betalingsoversigt  - 3.810,83 kr. 

-     Buskort       252,00 kr. 

I alt: rest    4.667,17 kr. 

 

 

Ældrerådsmedlemmet mente, at man er berettiget til minimum 6.000 kr. som rådighedsbeløb 

hvis man er enlig. Det betyder, at han mente at være berettiget til et ekstra tillæg på i alt: 

1.332,83 kr. (4.667,17 – 1.332,83) = 6.000,00 kr. 

 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøger hvilke regler der er gældende ift. 

tillæg mv. og have et oplæg om det til næste møde. 

  

10. Eventuelt 

Der er et ønske om at små veje som nu er ekstrem glatte(Is/Sne) skal sandes. (Dette ønskes 

meddelt til Anlæg og Miljø pva. Ældrerådet.  


