
Referat af første ældrerådsmøde d. 11.-12. juni 2013 

Deltagelse 
 

Deltagere fra Ældrerådet: 

Aakkuluk Larsen, Tasiilaq 

Jørgen Sanimuinnaq, Ittoqqortoormiit 

Jakob Thorsen, Paamiut 

Else Lea Olsen, Nuuk 

Laannguaq Lynge, Nuuk 

 

Deltagere fra Kommuneqarfik Sermersooq: 

Arnajaraq Joelsen Eldevig, konsulent, Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 

Jacob Bock, konsulent, Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 

 

Referent: Jacob Bock/Arnajaraq Joelsen Eldevig 

 

Sted: Rådhuset, Nuuk 

 

Møder tirsdag den 11. juni 
 

Ved dagens begyndelse fik Ældrerådet udleveret en mappe med rådets vedtægter, udkast til 

forretningsorden samt informationer om ældreområdet i kommunen, Ældrepolitikken, lovgrundlag 

samt kvalitetsstandarder. 

 

Mødedeltagerne og særligt ældrerådsmedlemmerne lavede en lille præsentationsrunde, så de kunne 

lære hinanden bedre at kende. 

 

Herefter blev dagens program og informationsmappen gennemgået. 

 

Margrethe Vogt Thuesen, Fungerende direktør for Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked, 

Erhverv, holdt dernæst oplæg om formålet med Ældrerådet samt Ældreområdet i kommunen. 

 

Oplægget blev fulgt op med spørgsmål og diskussion: 

- Rådets opgaver blev diskuteret. 

- Det blev påpeget, at det er vigtigt at ældre, som bor forskellige steder i Grønland, har 

mulighed for at dele erfaringer og viden, hvilket ældrerådet kan bidrage til. Af samme grund 

er det også vigtigt, at ældrerådet får viden fra bl.a. kommunen om, hvordan ældres forhold 

og liv er rundt om i kommunen. 

- Margrethe tilføjede, at det er vigtigt at rådet finder sin egen arbejdsmåde, som fungerer 

bedst for dem, og at det ikke bør være kommunen, som dikterer, hvordan arbejdet skal 

foregå. 

- Kommunens ydelser til ældre blev diskuteret. 



- Derudover blev der påpeget en række mangler og problemer for ældre, særligt i Paamiut og 

Ittoqqortoormiit. 

 

Efter frokost blev de i kommunalbestyrelsen vedtagne vedtægter for ældrerådet gennemgået med 

Ældrerådet, hvorefter rådets fremtidige opgaver blev diskuteret. 

Møder onsdag den 12. juni 
 

Onsdagens program lagde op til, at rådet nu selv skulle afholde møder vedrørende valg af formand 

og næstformand samt udformning af forretningsorden. 

 

Først blev rådet introduceret for et udkast til forretningsordenen, samt hvordan denne bør afspejle 

ældrerådets formål, funktion og opgaver som de er formuleret i vedtægterne.  

 

Dernæst drøftede rådet selvstændigt forretningsordenen og formulerede et forslag til tilføjelser, som 

Jakob Thorsen skrev op, og som vil blive inkluderet i udkastet til forretningsordenen. 

 

Efterfølgende afholdte rådet møde om valg af formand og næstformand for rådet, hvorefter 

formand, næstformand og sekretær blev valgt: 

Valgt formand: Else Lea Olsen 

Valgt næstformand: Laanguaq Lynge 

Valgt sekretær: Jakob Thorsen 

 

Det blev desuden vedtaget, at rådet vil holde deres næste møde september 2013. 

 

Kl. 11.30 holdte Rosemarie Elsner oplæg om Alderdomshjemmet Utoqqat Illuat, som hun er 

forstander for. 

 

Kl.12 lavede konsulent Dorte Eriksen et oplæg om ”Kost og motion” for ældre, hvilket inkluderede, 

at ældrerådet deltog i lidt gymnastik på byrådssalens gulv. 

 

Efter frokost var rådet på tur i byen, hvor de besøgte Aktivitets- og Plejecenter Ippiarsuk og 

Skindsystuen Kittat. 

 

Dagen blev afsluttet kl. 15:30 med en fotosession, som bl.a. blev brugt til at offentliggøre stiftelsen 

af det nye råd på Kommune Sermersooq’s hjemmeside. 

 

 

 


