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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2. Meddelelser 
02A fra formanden 

- Formanden orienterer om sit møde med formanden for handicaprådet og baggrunden 

for beslutning om at holde borgermøde d. 25. februar 2014. Forvaltningen sørger for lo-

kaler, tolk og annoncering af mødet. Rådene sørger for program, indhold og debatten.  

- Formanden orienterer om sin deltagelse i ældreforeningens generalforsamling d. 27. ja-

nuar 2014.  

02B fra forvaltningen 
- Fagchefen for Voksen Omsorg orienterede om at udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked 

og Erhverv har godkendt kvalitetsstandarder indenfor ældre og handicapområdet. Kva-

litetsstandarderne skal danne rammen for det faglige arbejde og sikre en god kvalitet på 

området.  

På næste møde vil fagchefen præsentere kvalitetsstandarderne og vise hvordan et par 

af kvalitetsstandarderne kan anvendes til sikring af kvaliteten og ved tilsyn. 

- Fagchefen orienterer om, at der er udarbejdet kommissorium som skal anvendes ved 

arbejdet med en ny ældrepolitik og en handicappolitik. Af kommisoriet for ældrepoltik 

fremgår, at ældrerådet vil blive inviteret til at indgå i dette arbejde og få plads i styre-

gruppen.  

3. Orienteringer 

03A. Orientering om ældrerådets opgaver og funktion  
 
Ældrerådet har ønsket en orientering om deres opgaver og funktioner. 
 
Rådets opgaver og funktion er vejledende og rådgivende i forhold til forvaltningerne, udvalget og 
kommunalbestyrelsen.  
 
I vedtægten er ældrerådets arbejde specificeret:  
§2. 
 1) at rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommu-
nens politik på ældreområdet; 
2) at medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere; 
3) at fungere som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen; 
4) at fremme information vedrørende ældre borgeres forhold i kommunen; 
5) at medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd, og grupper, 
der aktivt går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre borgere; 
6) i sit virke at fremme ældres ret til selvbestemmelse, medindflydelse og kontinuitet i livsforløbet. 
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Ældrerådets kan afgive høringssvar til kommunalbestyrelsens, udvalgets og forvaltningernes vedr. 
ældre borgere, samt komme med udtalelser. 
 
Ældrerådet kan afholde borgermøder og formilder borgermødets drøftelser til det administrative 
niveau og til det politiske niveau i kommunen. 
 
Ældrerådet bestemmer selv sin forretningsorden. Rådet bestemmer selv hvordan de vil inddrage 
de ældre i bygderne.  
 
Kommunen stiller mødelokaler, kommunikationsudstyr og tolkebistand til rådighed for ældrerådets 
møder. 
 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  

- Taget til efterretning, Jane Tribler power points fra mødet vedr. rådet opgaver og 

funktioner sendes til rådsmedlemmerne sammen med referatet. 

03B. Orientering om medlemskab af ældrerådet 

 
Ved ældrerådsmødet den, 07. oktober 2013 satte rådet spørgsmål ved ældre der bor i plejehjem 
kan være medlemmer af ældrerådet.  
 
I vedtægterne for ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq står, at alle ældre der er fyldt 65 år og 
bor i kommunen kan være medlem af ældrerådet, samt at kandidaterne til ældrerådet er 
medlemmer af ældreforeninger. Ældreforeningerne indstiller kandidater til kommunen, med 
udgangspunkt i deres lokale tilhørsforhold. 
 
Et medlem af ældrerådet kan til enhver tid udtræde af ældrerådet og suppleanten indtræder i 
stedet for det afgående medlem.  

 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  

- Taget til efterretning, Jane Tribler power points fra mødet vedr. medlemskab af rådet 

fremsendes til rådsmedlemmerne sammen med referatet. 

03C. Andelen af alderspensionister, førtidspensionister og 
handicappede i Kommuneqarfik Sermersooq, 2014. 
 
Ved ældrerådsmødet den, 07. oktober 2013 ønskede ældrerådet, at ved førstkommende ældre-
rådsmøde i et kalenderår, at blive orienteret om status for andelen der modtager alderspension, - 
førtidspension og andelen af handicappede. 
 
Forvaltningen vil på mødet fremlægge andelen af borger som forventes at modtage alderspension, 
førtidspension og forventet andel af handicappede i 2014.  
 

- Tal for 4. kvartal 2014 viser at der i 4. kvartal 2014 er 125 flere nye alderspensionister 

end i 2013, så der er i alt 977 alderspensionister, det er en stigning på 0, 4 procent. 



 

 

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 

Ældreråd 

 
 
 
 

Dato: 12. august 2015 

Side | 5 

 
- Der er 0, 2 procents stigning på antallet af førtidspensionister så der er i alt 889 

førtidspensionister i hele kommunen. 

- Der er i alt 410 handicappede i kommunen. 

Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Taget til efterretning 

- Fagchefen fremlægger på næste møde 4. kvartals tal for ovenstående.  

03D. Opdatering omkring udbetaling af pension den 25. i må-
neden i Paamiut 
 
Til orientering 
 
Ældrerådet ønsker orientering, vedr. deres forespørgsel, om muligheden for genindførelse af ud-
betaling af alderspension den 25. i måneden.  
 
Forvaltningen kan oplyse, at udbetaling af alderspension følger gængse udbetalinger, som er den 
sidste i en måned, samt at der ikke er nogen politiske overvejelser om at ændre på dette. 

 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  

- Taget til efterretning 

- Forespørgsel fra formanden: Hvis det er teknisk muligt, at udbetale juleløn før jul i 

december måned, hvordan kan det lade sig gøre at det er umuligt teknisk, at Paamiut 

vil have alderspension udbetalt den 25. i måneden? 

- Fagchefen kan oplyse, at det er tekniske muligt at udbetale løn og andre offentlige ydel-

ser på hvilket et tidspunkt man måtte ønske det. Månedslønnet får deres løn udbetalt 

deres løn bagud, og får den betalt den sidst i mdr. Derfor følges denne udbetaling for 

alle områder. 

- Rådet gav udtryk for, at de ikke ønskede at pensionen skal udbetales den 25. i en mdr. 

og at det burde stoppe i december. 

03E. Orientering om borgermøde den 25. februar 2014. 
 
Den 25. februar 2014 holder Handicaprådet og Ældrerådet i Nuuk borgermøde. Mødet foregår i 
Pilutaq, kl. 19.00.  
 
Fra Ældrerådet deltager Else Lea Olsen 
Fra Handicaprådet deltager Karin Pedersen Thorsen 
Fra udvalget Velfærd, Arbejdsmarked og erhverv Malene Lynge 
Fra forvaltningen deltager direktør Grethe H. Nielsen og fagchef Jane Tribler 
 
Formændene fra ældrerådet og Handicaprådet præsenterer på borgermødet om rådene og deres 
arbejde. 
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Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Taget til efterretning 

- Rådene laver programmer for Paamiut og Tasiilaq 

03F. Opfølgning på orientering om ældres rettigheder. 
Ved ældrerådsmødet den, 07. oktober 2013 opfordrede ældrerådet forvaltningen til at oplyse ældre 
borgere om deres rettigheder i forbindelse med lovgivningen om alderspension.  
 
Forvaltningen kan oplyse, at der arbejdes på at informere borgerne en til to gange om året via an-
noncering i aviser. Herudover vil oplysningerne være tilgængelige på kommunens hjemmeside og 
infoboards.   
 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Rådet ønsker udover det fremlagte at, der skal laves en brochure der kan sendes til æl-

dre borgere. 

- Forvaltningen er positiv overfor at arbejde med en pjece til ældre borgere. 

03G. Orientering om rådets økonomiske rådighed. 
 
Rådet har i deres første møder forespurgt mulighed for: 1) At få mødediæt/vederlag eller dag-
penge, 2) at få en logo til rådene 3) udgifter forbundet med borgermøder 4) at rådet skal mødes i 
en af de andre byer end Nuuk. 5) Rådet mulighed for at medlemmerne kan besøge bygderne, 
f.eks. når embedsmændene skal besøge bygderne.  
 

1) Muligheden for at ældrerådet kan få mødediæt, vederlag eller dagpenge ved deltagelse til 
møde. 

 
2) Mulighed for at ældrerådet kan få et logo. 

 
3) Udgifter forbundet med borgermøder. 

 

4) Mulighed for afholdelse af møde i en af de andre byer en gang om året. 
. 

5) Rejser til bygder. 
 
Grundet udarbejdelse af budgettet for 2014 kan spørgsmålene umiddelbart ikke svares. Forvalt-
ningen arbejder fortsat på at få afklaret de økonomiske forhold for rådet. Det er muligt, at søge 
forvaltningen om støtte til afholdelse af møder i andre byer, en gang om året. Til en ansøgning skal 
der vedlægges et budget. 
 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Ældrerådet ønsker ikke logo, det er handicaprådet. 

- Forvaltningen afholder udgifter for borgermødet d. 29. januar 2014. 
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4. Forespørgsler 

04A. Julehygge i Katuaq for ældre og handicappede 
 
Ældrerådets formand vil gerne vide om der i fremtiden afholdes julehygge for ældre og handicap-
pede i Katuaq. Der er tidligere afholdt julehygge.  
 
I de seneste år har der ikke været holdt julehygge. Julehyggen har tidligere været arrangeret af 
afdeling for Voksen Omsorg i Nuuk. I de andre byer har der noget år været holdt julehygge, andre 
gange ikke.  
 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Når budgettet er klar kan der gives et entydigt svar. Det er forvaltningens holdning at 

man ønsker at bakke op om dette. 

04B. Seminar afholdt af alderdomshjemmenes ledere 
 
Til drøftelse 
 
Ved ældreseminaret var der en oplægsholder der foreslog, at ledere ved alderdomshjem afholder 
seminar/seminarer om pleje og omsorg for personalet, ved alderdomshjem.  
 
Det vil ældrerådet gerne støtte. 

 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Rådet tilkendegiver deres støtte, det samme gør forvaltningen. 

5. Beslutninger 

05A. Forslag til mødedatoer for ældrerådet i 2014 
 
Følgende datoer sættes som forslag til mødedatoer i ældrerådet i 2014: 
 
(29. januar 2014, kl. 12) 
25. april 2014, kl. 12 
25. august 2014, kl. 12 
25. november 2014, kl. 12 

 
Ældrerådets indstilling 29. januar 2014:  
 

- Godkendt. 
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6. Eventuelt 
 

- Jakob orienterer om ældreforeningernes seminar d. 19. maj 2014, Else Lea orienterer 

om at hun er med der og vil gerne repræsentere ældrerådet same ældreforeningen 

Nuuk. 

 


