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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 11-04-2019 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

 

  

Referat af møde i Ældrerådet 
 

Tid: Fredag d. 22. februar 2019 kl. 11.00 - 13.00 
Sted: Mødelokale 1 Rådhus, 1. sal 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH) – Afbud er ude og rejse 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Jonas Napãtôq, medlem(JN) – deltager via telefon  

Arnannguaq H. Christensen, fagchef(AHC)  

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

- Byder AHC velkommen – og håber og ser frem til et godt samarbejde.   

- Nyt medlem i Ældrerådet Jonas Napaattooq præsenterede sig selv. Han er fanger 72 år 

gammel og bor i Ittoqqortoormiit. 

 

2. Godkendelse af sidste mødereferat 

- Referat af mødet den 28. november 2018, blev godkendt med følgende rettelser: 

o Punkt 5) Hvilken funktion Ældrerådet har som rådgivende funktion? Slettes i 

teksten. 

o Punkt 8) Age Arktisk – ændres til Age Arctic. 

o Punkt 8) Teksten ”Derudover ønsker hun at få belyst hvilken rettigheder man har 

som 75 år i Kommuneqarfik Sermersooq” ændres til: 

Derudover ønsker hun at få belyst hvilke forebyggende tiltag der gøres for personer 

som er fyldt 75 år eller 80 år i Kommuneqarfik Sermersooq 

Punkt 8) Hvilken regler gælder når man er fyldt 75 år og 80 år og er Alderspen-  

sionist? Teksten: Det hænger også sammen med at Kommunens alderdomshjem 

ikke kan følge med ift. plads for personer der gerne vil placeres på Alderdomshjem. 

Slettes.  

o Punkt 8) Vedr. pensioner for Ældrepensionister 

Forslagsholderens navn slettes og ændres til: Medlem i Ældrerådet…. 

- Efterfølgende blev referatet godkendt.  
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3. Gensidig orientering 

Ny fagchef for Ældreområdet 
Ny Fagchef for Ældreområdet Arnannguaq Heilmann Christensen i Forvaltning for Velfærd og 
Arbejdsmarked præsenterede sig. Hun er uddannet Sygeplejeske, kommer fra en stilling som 
leder på Alderdomshjem i Maniitsoq Alderdomshjem og tilhørende bygder ved Maniitsoq i 
Qeqqata Kommunia. Arnannguaq er 40 år, gift og har 3 sønner.  
 
Arnannguaq finder det vigtigt, at man har arbejdsværdier på et arbejde, og har derfor som leder 
altid prioriteret af torbrugerne(beboerne på alderdomshjem mv.) altid skal betjenes på det 
bedst mulige måde. Hun finder det også meget vigtigt, at en medarbejder skal glæde sig til at 
gå på arbejde. 
 
Hendes mål er at der skal være nogen specielle krav for at man kan arbejde med ældre eller 
på ældreområdet. Hun har i sit ansættelse i Qeqqata Kommunia, fået lavet en lille film på 20 
min., som bl.a.viser hvilket minimumskrav man skal besidde for at man kan blive ansat i 
Maniitsoq Alderdomshjem. Kravene er bl.a. at man skal være loyal og have respekt over for 
ældre som man arbejde for. Hun mener, når en medarbejder er loyal og er respektfuld på et 
arbejde vil smitte af på ens omgivelser. 
 
I Qeqqata Kommunia i Maniitsoq på Alderdomshjemmet har man startet en Neriusaaq 
Wintergames, hvor ældre fra samme kommune(Sisimiut) kom til, Maniitsoq og dystrer i en 
konkurrence. I Neriusaaq Wintergames deltog alle ældre som kunne deltage, herblandt 
kørestolsbrugere. Hendes filosofi er at aflive myten om, at når man bliver gammel er man på 
vej til døden. Så den myte eller holdning skal vendes, således er at man skal glæde sig for at 
blive gammel. 
 
Hun nævner, til sidst at hun ved sin sidste ansættelse i Qeqqata Kommunia har sendt forslag 2 
gange til Kommunalbestyrelsen, om at opstarte ”den gode Alderdomshjem(Utoqqaat 
Illutsialaat” ligesom man har den gode skole (Atuarfitsialak) eller den gode 
børnehave(Meeqqerivitsialak), således at der sker harmonisering af alle Alderdomshjem i 
samme kommune.  
 
SJ: glæder sig meget til at samarbejde med Arnannguaq, og specielt omkring hendes mål om 
alle ansatte har noget papirer på sin ansættelse. Det vil give en ansat en forpligtelse over for 
sin arbejdsplads og kollegaer, men også for de mennesker man arbejder med til dagligt. 
 
LL,BJP og JN glæder sig også meget til fremtidig samarbejde med Arnannguaq. 
 
Arnannguaq sluttede med at fortælle kort om at hun har lavet en 2 årig plan for lederne på 
Alderdomshjemmene i Kommuneqarfik Sermersooq. Planen er bl.a. lederne skal klædes godt 
på til at kunne arbejde målrettet og følge værdier man har sat. Lederne skal mødes her til Nuuk 
i marts, og planen er at de skal mødes 7 gange i løbet af de kommende 2 år. Der skal bl.a. 
sættes fokus på de værdier man har sat skal følges, sygefraværet af ansatte skal minimires og 
målet om bedre betjening af ældre mv. skal realiseres.   
 
Orientering medlemmerne af Ældrerådet 
 
Formand Laannguaq Lynge 
LL er blevet interviewet af AG – Atuagagdliutit. Hun har i interviewet bl.a. nævnt, Ældrerådets 
ønske om: 
- Etablering af en Ældretalsmand 
- At man på landbasis skal laves en undersøgelse af ældreflugt fra Grønland. 
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Borgmester Asii C. Narup har inviteret Ældrerådsformanden til et møde med den danske 
ældreminister Thyra Frank den 7. marts 2019 under hendes besøg i Nuuk. 
 
LL efterspørger, status på Ældrerådets ønske om et Borgermøde for Ældre i Nuuk. Hvor kan 
man hente midler til disse møder. Ældreområdet skal undersøge dette til næste møde.  
 
Medlem af Ældrerådet Søren Joelsen 
SJ meddelte, at ældreforeningen Palleq i begyndelsen af februar måned har haft besøg af en 
Japaner som forsker i Age Arctic.  

 

Opfølgning fra sidste møde: 

Ældrerådets skal besøge i Pilutaq  

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

besøg. 

- AHC meddelte, at Pilutaq ønsker besøg fra Ældrerådet. Det blev besluttet, at Ældrerådet 

besøger Pilutaq den 7. marts 2019 – kl: 13.00. 

- Ældrerådet vil gerne vide, om hvordan dagligdagen kører i Pilutaq. Hvis der er andre ting 

man gerne vil spørge om – sendes disse til LJK. 

 

Folder for Ældrerådet(udkast)  

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked er i gang med at udarbejde en folder for 

Ældrerådet. Kommende folder skal færdiggøres i samarbejde med Kommunikationsafdeling. 

- Udarbejdelse af folderen opstartes inden for kort tid i samarbejde med 

Kommunikationsafdelingen. 

-  Der skal tages nye billeder af Ældrerådsmedlemmerne til brug i folderen.  

 

Age Arctic 

Arctic Age Workshop for Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked – hvor Ældrerådet vil blive 

inviteret er foreløbig udsat. Der er endnu ikke kommet en dato for arrangementet. Når datoen 

foreligger vil Ældrerådet blive inviteret. 

- Status for kommende Workshop undersøges. 

 

Referater af Ældrerådsmøder 

Alle godkendte referater af Ældrerådsmøderne ligger i Kommuneqarfik Sermersooq´s 

hjemmeside under: Ældreråd.  

- Ældrerådet ønsker, at man ikke skal vente med at sende referatet indtil lige før mødet. Alle 

medlemmer skal have mulighed for at se den når det foreligger. Det blev redegjort at referat af 

ældrerådsmøde altid godkendes til næstkommende møde. 

 

At stoppe på arbejdsmarkedet – at blive folkepensionist og Hvad skal man være 

opmærksom på inden man bliver Alderspensionist?  

Ældrerådet ønskede ved sidste møde, at Kommuneqarfik Sermersooq fremover pr. brev 

informerer personer som bliver berettiget til en alderspension, om hvilken rettigheder og pligter 

personen har. 

 

Status: 

-  
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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. 

 

 

Status: 

- Ældrerådsmedlemmet retter selv henvendelse til kommunen omkring har egen sag. 

- Kommunens hjemmeside tjekkes om pjecen med minimumsbeløb ligger. 

 

 

4. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked fremkommer med opdaterede tal over: 

- Demenstal for januar 2019  

- Samlet overblik over forekomsten af demens blandt borgere i Kommuneqarfik Sermersooq 

januar 2019 

 

Status: 

- Taget til efterretning 

 

5. Forslag om etablering af en Ældrecenter i Nuuk 

Ældrerådsformanden Laannguaq Lynge har fremsat et dagsordensforslag til Ældrerådsmødet 

som er: Forslag om etablering af en Ældrecenter i Nuuk. 

 

LL vil fremsætte og redegøre dagsordensforslaget til mødet. 

 

LL fremsatte sit dagsordenspunkt og redegjorte sit forslag pga. følgende punkter:  

- Det er ikke længere holdbart, at de ældre har en Værested i Blok 10 som er slidt, 

skimmelramt, meget lidt areal, og dårlige faciliteter. 

- Der er over 1.000 ældreborgere alene i Nuuk 

 

Kommuneqarfik Sermersooq skal i gang med budgettet for 2020 og der kunne man allerede nu 

politisk indlede forhandlinger ift. politiske prioriteringer og kan i øvrigt også lægge et område 

som hjemmehjælpsområdet i samme tag. 
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Ved etablering af et ældrecenter skal der være alle faciliteter.  Der kunne være forskellige 

aktivitetsrum så som lokaler til håndarbejde, husflids, gymnastikrum. Man skal bl.a. have 

mulighed for surfe i Internettet hvorfor der ønskes bl.a. skal have en  WIFI.  

Alle medlemmer i Ældrerådet tilsluttede sig forslaget om etablering af en Ældrecenter i Nuuk 

og man godkender forslaget om etablering af en Ældrecenter i Nuuk sendes til behandling i 

Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked.  

 

6. Eventuelt 

SJ meddelte, at Ældreforeningen PALLEQ har holdt generalforsamling i januar måned og der 

er en ny bestyrelse som er følgende personer: 

- Aaninnguaq Falksen, Formand 

- Inge Rosbach, Næstformand 

- Jakob Amonsen, Sekretær 

- Søren Joelsen Kasserer  

- Johan Mathæussen, Medlem 

 

LL meddelte, at Idrætsforeningen Qeersaat har holdt generalforsamling i januar måned og hvor 

Bolethe Sandgreen blev formand. Idrætsforeningen Qeersaat vil afholde et 20 års jubilæum i 

efteråret 2019.  

 

Informationer om Lokaludvalgets funktion mv. sendes til alle Ældreforeninger og til 

Idrætsforeningen Qeersaat, således de ved hvad de kan søge om støtte til aktiviteter og 

projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen. 

 

LL Forslag til næste møde meddeles, i løbet af kort tid fordi – det planlagte møde den 10. april 

2019 må udsættes pga. AHC vil være ude og rejse i perioden. 


