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Referat 
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: tirsdag d. 16. oktober kl. 14-16 

Sted: mødelokale 3, 1.sal Rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 
 

   
Deltagere: 

Viggo Johansen, formand  

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Charlotte Ludvigsen, udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked 

Uju Petersen, udvalgsformand for Børn og Familie 

Isak Nielsen Kleist, direktør for Velfærd & Arbejdsmarked (SI) 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI  

Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 

Deltager ikke: 

Aviaaja Geisler, næstformand 

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

Sofia Rossen, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

Susanne Kærulff Christensen, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri (SI) 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Martha Lund Olsen, direktør for Børn & Familie (MI) 

 

Dagsorden: 

1) Nyt fra formanden 

1.1: Naalakkersuisuts forslag til et lovforslag om støtte til personer med handicap 

- Handicaprådet vil gerne høres i forbindelse med Kommuneqarfik Sermersooqs 

høringssvar.  

1.2: Handicaprådet bliver ikke brugt i tilstrækkeligt omfang 

 Der er mange kompetencer hos medlemmerne af Handicaprådet, som kommunen ikke gør 

tilstrækkeligt brug af. 

o Eksempler på aktiviteter, beslutninger eller lignende, hvor Handicaprådet ikke har 

fået mulighed for at bidrage eller kvalificere processen.  

 Handicapugen (i uge 41). 
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 Pressehåndtering i forbindelse med kritik af kommunernes sagsbehandling i 

sager vedrørende personer med handicap.  

 Kommunalbestyrelsens referater viser, at der behandles sager vedrørende 

handicap, uden at Handicaprådet involveres.  

 Hvad vil Handicaprådet gerne frem mod 2021? Det er Handicaprådet ved at svare på i form 

af en swot-analyse af påkrævede tiltag (den er ikke færdig endnu): 

o Listen er prioriteret og indeholder omfattende emner. 

o Der er et særligt fokus på børneområdet. 

o Der efterlyses en organisation, der er gearet til at imødekomme de mange 

udfordringer for personer med handicap.  

 En ”et-dørs” politik. Borgere med handicap skal kun kontakte kommunen en gang. 

o I modsætning til en situation, hvor borgere selv skal kontakte mange 

forvaltninger/afdelinger og selv følge op. 

Opfølgning på nyt fra formanden (af Charlotte Ludvigsen samt Isak Nielsen Kleist) 

- Der er forståelse for, at Handicaprådet gerne vil inddrages mere.  

- Handicaprådet skal høres og skal blandt andet have mulighed for at bidrage til 

Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar til Naalakkersuisut angående forslaget til en ny 

lov for personer med handicap.  

o Referent: Den proces er undervejs.  

o Høringsfristen er den 8. november   

- ”Et dørs” princip giver god mening. Det vil forvaltningerne arbejde videre med.  

 

2) Nyt fra forvaltningen 

2.1: Overtagelse af bygninger (af Isak Nielsen Kleist) 

- Der undersøges, om der er mulighed for at overtage boliger i det nye Tuujuk-byggeri på 

Ceresvej. Hensigten er at samle bokollektiver- og fællesskaber et sted i byen.   

2.2: Lokaler og udstyr til Handicaprådets arbejdsmøder (af Isak Nielsen Kleist) 

- Praksis fremadrettet: Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil også være behjælpelig 

med bookning af lokaler og udstyr til Handicaprådets arbejdsmøder. 

 

3) Godkendelse af referat 

3.1: Rettelser 

- Side 4: ”Af Viggo Johansen” skal skrives på en anden måde. Det fremstår som om, at 

Viggo Johansen er ansvarlig for opgavens fuldførelse. 

(Referent: Rettelserne er tilføjet referatet). 
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4) Punkter fra Handicaprådet 

Ingen. 

5) Eventuelt 

5.1: Vil de kommende besparelser i kommunen forringe vilkårene for borgere med 

handicap? (af Viggo Johansen) 

Svar fra Isak Nielsen Kleist  

- De første besparelsesrunder er i gang, og de første forslag er godkendt. 

- Mange besparelser er fundet ved at tilpasse planlagte udgifter til bygningsvedligehold og 

den type.  

- Dagligdagen vil ikke blive ramt af besparelserne. 

Svar fra udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked (SI) Charlotte Ludvigsen 

- Generelt er der ikke tale om besparelser, men om tilpasninger af budgettet.  

- Mange af besparelserne sker ved at tilpasse budgettet til det faktisk forventede 

udgiftsniveau. 

o Eksempelvis er en post med indkøb af møbler fjernet fra et budget, fordi møblerne 

allerede er købt. 

Svar fra Peter Brix Adsersen 

- Det er et svært dilemma mellem krav om besparelser og krav om forbedringer på visse 

områder. 

- Nogle områder kan forbedres via organisatoriske ændringer og bedre samarbejde med 

andre forvaltninger. I øjeblikket samarbejder Børn og Familie (MI) med Børn og Skoler (MA) 

på særligt to områder: 

o 1) Tilbud til de børn på mellemtrin i skolen, som MA har svært ved at rumme.  

 Der mangler fritidstilbud til de børn. 

 Udfordringen vil også blive behandlet i direktionen.  

o 2) Støttepersonsfunktionen 

 En hybrid, der berøres af mange lovgivninger og forvaltninger 

 Rekrutteringsproblemer  

 Store udfordringer som kræver store ændringer.  

Svar fra udvalgsformand for Børn og Familie Uju Petersen (MI) 

- Besparelserne i Forvaltning for Børn og Familie sker også primært via af tilpasninger af 

budgettet, så det mere præcist matcher de forventede udgifter.  

5.2: Handicaprådet deltager på seminar og konference i Sisimiut (af Viggo Johansen) 

- 1) Socialstyrelsens konference 

o Viggo Johansen deltager på vegne af Socialstyrelsens udviklingsråd 

- 2) Tilioqs seminar 

o Sara Jilsø Fleischer deltager på vegne af Handicaprådet. 
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5.3: Placeringen af handicapcentret i Sisimiut er ikke hensigtsmæssig (af Viggo Johansen) 

- Placeringen af Handicapcentret i Sisimiut er ikke optimalt. Det burde ligge i Nuuk.  

- For handicapcentret er sundhedsvæsnet en vigtig samarbejdspartner, og 

sundhedsvæsnets primære kompetencer er placeret i Nuuk. 

- Desuden er rekrutteringsudfordringerne ofte større i Sisimiut 

- Kan Kommuneqarfik Sermersooq gøre det bedre end Sisimiut?  

Svar fra udvalgsformand for Børn og Familie (MI) Uju Petersen  

- Det er en drøftelse, man kan tage op med Naalakkersuisut.  

Svar fra udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked (SI) Charlotte Ludvigsen 

- Placeringen af Handicapcentret er et produkt af mange forskellige legitime hensyn og 

afvejninger. 

o Blandt andet et ønske om, at andre byer end Nuuk også huser vigtige institutioner. 

- Men hvis en flytning af Handicapcentret til Kommuneqarfik Sermersooq vil give centret 

bedre forudsætninger for at løse sine mangeartede opgaver, er det selvfølgelig et stærkt og 

relevant argument.  

- Det er eventuelt et punkt, der kan tilføjes til dagsordenen på mødet mellem Handicaprådet 

og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. 

Bemærkning fra Handicaprådet 

- Socialpolitikken – og herunder muligheden for at sikre personer med handicap de bedste 

forhold - bør vægte tungere end ønsker om udflytning.  

 

5.4: Møder med udvalgene (af Viggo Johansen) 

- Aviaaja Geisler er tovholder på at finde datoer til møde mellem Handicaprådet og 

udvalgene.  

5.5: Næste møder planlægges senere  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 
 Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

 


