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Grethe H. Nielsens kontor, Imaneq 34 (gammel Skattestyrelse) 
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Medlemmer 
Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) 
Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) 
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Allison Hansen, afdelingsleder på handicapområdet 
Arnajaraq Poulsen, MIA 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat  
 

Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Referat godkendt. 

3. Meddelelser 

03A Fra formanden 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Ingen meddelelser fra formanden. 

 

03B Fra forvaltningerne 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Orientering at kommunen er inviteret i en arbejdsgruppe vedr. etablering af det landsdækkende 
handicapcenter. Der planlægges afholdt 2 workshops med arbejdsgruppen, som finder sted i 
Sisimiut 10 – 11.09.14, fra KS deltager Kirsten Bødker, Arnajaraq Poulsen & Marlene Krogh. 
 
Afdelingen for handicap- og socialpsykiatri er med i opstart af aktiviteter for pårørende til folk 
med psykisk lidelse. 
Dette bliver meddelt via Info Board i KS. Distriktspsykiatri vil være emnet den 09.09.14.  
Aktiviteterne vil køre til den 12.02.2015.  
Man arbejder på, at få igangsat aktiviteterne i de andre byer. 
Handicaprådets formand Karin Pedersen Thorsen( KPT) er interesseret i, at deltage og fortælle 
om handicaprådets rolle. Allison Hansen mailer til KPT om dette.  
 
Forvaltning og politikere har den 30. – 31. aug. deltaget i landsdækkende kursus for 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer indenfor socialområdet, hvor handicapområdet og 
Handicapkonventionen blev drøftet. 
 
Der har været rejsegilde på Ippiarsuk, som indvies foråret 2015. Ippiarsuk vil få plads til 12 
yngre fysisk handicappede. 
 
Naalakkersuisut arbejder med ny lov på førtidspensionsområdet. Intentionerne bag lovforslaget 
er at flere skal kunne bidrage, være en del af arbejdsmarkedet og bruge deres 
restarbejdsevne. Samtidig er der et klart ønske om, at begrænse at unge under 40 bliver 
henvist til førtidspension. 
 
Det nye lovforslag indebærer at alle sager skal genvurderes, så mange som muligt skal 
arbejde evt. på revalidering eller flexjob. Der er 4 kategorier indenfor førtidspension, lille, 
medium, høj eller helt miste førtidspension. 
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Der er indvielse af Angerlarsimaffik Uulineq i morgen.  

 

03C Opdatering mellem medlemmerne 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Eli Abelsen forespørger, om repræsentanten fra Ittoqqortoormiit fremover kan deltage i stedet 
for ham, da han er stærkt presset på arbejdet. Kurt Pedersen tager sig af det. 
 
Allison Hansen deltager i møderne fremover. 

 

4. Orienteringer 

04A Seneste tal for handicapområdet 
Afdelingslederen fremlægger de seneste tal for handicapområdet. 

 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Udleverede bilag gennemgået. Der er bemærkning til bilag 5 oversigt over anbringelser i 
Grønland og DK, hvor tallene er forkerte. Der laves ny oversigt til næste møde.  
 
Taget til efterretning. 

 

04B Orientering om ny organisering i Afdelingen for Børn og Familier (MIA) 
Arnajaraq Poulsen og Marlene Krogh informerer om MIAs nye organisering 

 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Arnajaraq Poulsen orienterer om omorganisering pr. 01.05.14. Hun meddelte, at der er 60 
handicappede unge registreret i Nuuk. 
 
KPT forespørger, om det kan betale sig med anbringelser til DK, og om det ikke vil være bedst 
at anbringelser fremover sker i Grl. Hun påpeger, at der bliver nødt til og ske nytænkning på 
området.  
 
Forvaltningen oplyser,  at der bliver foretaget undersøgelser på området.  

  

5. Forespørgsler 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Forespørgsel fra Jørgen Jeremiassen udsættes til næste møde. 
 
Der blev udleveret mapper fra XX,  KIRB tager sig af det. 
 
Forespørgsel fra Helene Josefsen hvor hun efterlyser ubesvarede henvendelser til Kommu-
neqarfik Sermersooq samt Børnefonden tilbage fra 2012. Rådgivet, at hun retter henvendelse 
til instanserne. 
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6. Beslutninger 
Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Ingen punkter. 

 

7. Eventuelt 
 

Handicaprådets beslutning den 26. august 2014: 
Ingen punkter. 
 
Mødet afsluttet kl. 16.00 

  


