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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 18-06-2019 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

 

  

Møde i Ældrerådet 
 

Tid: Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 12.00 - 14.00 
Sted: Imaneq 34, 2. sal – Stabsmøde lokale 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH) 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

 

Arnannguaq H. Christensen, fagchef(AHC)  

 

Afbud: 

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

Jonas Napãtôq, medlem(JN) 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

 

2. Godkendelse af sidste mødets referater – den 25. april 2019 

Beslutning: 

Godkendt 

 

3. Gensidig orientering 

V/Fagchef for ældreområdet – Arnannguaq H. Christensen 
Status:  
- Det nye Plejehjem i Paamiut indvies denne måned i uge 24. Fagchef Arnannguaq H. 

Christensen og Direktør for Velfærd og Arbejdsmarked IsaK N. Kleist tager til Paamiut ifm. 

indvielsen. Det nye Plejehjem er der plads til 24 hvoraf halvdelen er til demente personer. 

 

4. Opfølgning fra sidste møde: 
 

4.A)  

Vedr. pensioner for Ældrepensionister 

Ældrerådet har ønsket at der til næste møde tjekkes om pjecen med minimumsbeløb ligger  

i Kommunens hjemmeside. 

 

 



Side 2 af 3 
 

 

Beslutning: 

Ældrerådet vil overfor Politikerne anbefale, at man skal se på vejledende rådighedsbeløbet for 

alderspensionister som ikke er blevet reguleret i ift. pristal siden 2008 ift. nuværende 

lovgivning. 

 

Det videre arbejde: 

Ældrerådet vil overfor Politikerne anbefale, at man regulerer vejledende rådighedsbeløbet.  

- Ældrerådet efterlyser også og vil anbefale Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, at der 

udarbejdes et informationsmateriale om hvilken rettigheder en alderspensionist har når, 

vedkommende bliver en alderspensionist. Man kunne lave den ud fra Vejledning til 

Inatsisartutlov om alderspension og med en oversigt i skemaform. 

 

- Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked meddelte, at Myndighedsområdet er i gang med 

at lave et pamflet som snart vil være tilgængelig. Det er et ønske fra Ældrerådet at, der som 

bilag skal indgå diverse skemaer skal med som vedr. pensionsforhold mv. 

 

Der skal laves en orientering til Ældrerådet til næste møde.   

 

4.B) 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. 

Alle medlemmer i Ældrerådet tilsluttede sig forslaget og man godkender forslaget om 

etablering af en Ældrecenter i Nuuk sendes til behandling i Udvalget for Velfærd og 

Arbejdsmarked. 

 

Status:  

- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked fik en orientering om forslaget til mødet den 23. april 

2019. Udvalget tog orienteringen til efterretning. I orienteringen stod det, at forslaget skal 

belyses og indgå i mulighedskataloget for 2020. 

 

Beslutning og det videre arbejde: 

- Ældrerådet tog status til efterretning.  

 

4.C) Forslag fra Ældrerådet – Ældres udvandring fra Grønland 

Ældrerådet af mødet den 28. november 2018 har diskuteret et oplæg til Kommunalbestyrelsen, 
som omhandler de udfordringer, rådet ser i forbindelse med det at blive ældre i Grønland eller i 
Kommuneqarfik Sermersooq. 
 

Status:  

- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked behandlede orienteringen i mødet den 23. april 2019.  

 
Beslutning: 

- Ældrerådet tog status til efterretning, punktet tages op igen til næste møde. 

  

5. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

- Punktet indstilles til udsættelse til næste møde 28. august 2019 

 

Beslutning: 

- Ældrerådet godkendte at punktet udsættes til næste møde. 
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6. Ældreflugten til DK(Statistik) 

- Punktet indstilles til udsættelse til næste møde 28. august 2019 

 

Beslutning: 

- Ældrerådet godkendte at punktet udsættes til næste møde. 

  

7. Planlægning af møde mellem Ældrerådet og Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Ældrerådet ønsker, at man skal holdet et møde med Ældreforeningen Palleq inden mødet 

med Udvalget. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil holde et dialog med Palleq, og 

undersøge at mødet kan afholdes i uge 35, 36 eller i uge 37(28. aug. - 17. september 2019. 

 

8. Eventuelt 

- Ingenting 


