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Referat 

Møde i Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq (møde 1 i 2020) 

Tid: torsdag d. 20. februar 2020 kl. 14.00-16.00 

Sted: mødelokale 3, rådhuset, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 

 

Deltager 

Sara Jilsø Fleischer, formand 

Viggo Johansen, næstformand  

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef i MISI  

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

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

Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 

 

Deltager ikke 

Aviaaja Geisler, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

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

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

 

Dagsorden 

 

1) Nyt fra formanden  

Handicaprådet har den holdning, at der gerne må være flere suppleanter.  

 

Hvad med suppleanter for de tilforordnede (af Laila Skytte)? 

- Svar fra Handicaprådet 

o Det er ikke forventet, at de tilforordnede har suppleanter. 

o Men det er hensigtsmæssigt, at samtlige forvaltninger er 

repræsenteret. Særligt, hvis det er et punkt på, hvor en 

forvaltning har væsentlig information.  

 

2) Nyt fra forvaltningen  

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Kommunalbestyrelsen er i gang med proces, der munder ud i, at en politiker 

udpeges til at være en del af Handicaprådet.  

 

2.1: Kursus vedrørende den nye handicaplovgivning 

Socialstyrelsen har afholdt møde for sagsbehandlere i Nuuk om handicaplovgivningen.  

- Det var højtlæsning af powerpoints. 

 

 

Isumaginninnermut 

Suliffeqarnermullu 

Ingerlatsivik 

Forvaltning for Velfærd 

og Arbejdsmarked 

 

Imaneq 34 

Postboks 1005 

3900 Nuuk 

Grønland 

si@sermersooq.gl 

sermersooq.gl 

Tlf. +299 36 74 00 

 

Man. - ons.    kl. 10 - 15 

Torsdag         kl. 12 - 17 

Fredag           kl. 10 - 12 
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- Der var en del ubesvarede spørgsmål. 

 

Kommentarer fra Peter Brix 

- Det var et tyndt materiale. Oplægsholderne for har formentligt gjort det så godt, de 

kunne, på det grundlag de havde.  

- Der kan være tvivl om, hvorvidt fagpersoner der kan svare på spørgsmålene 

overhovedet eksisterer.  

- Vejledningen til lovgivningen er dog velgennemtænkt (den er pr. 20. februar i 

høring).  

 

Oplæg og uddannelse som bisidder 

- Det er Socialstyrelsen, der skal stå for undervisning. Indtil der bliver meldt noget ud, 

afventer kommunen med at søge aktivt efter bisiddere.  

 

Intern undervisning i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Juristen i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har afholdt undervisning om den 

nye lovgivning. Der var fokus på sagsbehandlingen.  

- Medarbejderne efterspørger mere om udredning. Det er juristen helt med på, så det 

sker formentlig.  

 

2.2: Åbning af ny boenhed i Qinngorput 

Den nye boenhed ligger på Seerneq 4.  

- Alle beboere undtagen en er flyttet ind.  

- Det er flytning fra gamle boenheder til en ny samlet boenhed. Der er fire boenheder, 

der lukkes.  

- Rokaden skaber plads til tre nye borgere fra ventelisten.  

 

2.3: Personer på venteliste til en boenhed 

Den reelle venteliste (fraregnet beboere på Aaqa) er ca. 30 borgere. Det er for mange.  

- Aaqa-beboerne fraregnes, fordi det generelt er urealistisk, at beboere på flere år på 

Aaqa og R3 (gammel Risskov) flytter i kommunal boenhed.  

- Der er også eksempler på, at borgere på ventelisten fjernes fra ventelisten på grund 

af dødsfald.  

 

Hvor bor borgere på ventelisten?  

- Nogle bor i eget hjem med støtte. Andre bor hos forældre 

o Spørgsmål: Kan man udvikle støtte i eget hjem (da det vil være væsentligt 

billigere end at bygge nyt). I stedet for at bygge forkromede og specialiserede 

boenheder kan kommunen måske forbedre støttemuligheder i eget hjem? Det 

kan potentielt spare boenheder (af Peter Brix)?  

- En borger bor i Danmark 

- Enkelte pladser på ventelisten er ønskeflytninger (fra en boenhed til en anden).  
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Forvaltningen har lavet en oversigt over anlægsbehov 

- Der er eksempelvis behov for boliger i et plan af sikkerhedsmæssige årsager. Og det 

er brug for faciliteter, der kan klare gerontopsykiatriske borgere.  

- Det er ambitionen, at en oversigt over anlægsbehovene kan være et middel til at løse 

den generelle mangel på boenheder.  

 

Forsøgsordning: Bofællesskab med ekstra personale 

- Men det kræver egnede bygninger og personale.  

 

Handicaprådet: Er personalet stabilt?  

- Svar: Ja, der er nogle stabile medarbejdere. Men der er også udfordringer med 

fastholdelse. Det er også et fokusområdet i udviklingsarbejdet i forvaltningen. Det skal 

gerne være attraktivt at være ansat i personalet (af fr Susanne Ettrup) 

 

MISI og Forvaltning for Børn og Skoler 

Ledelsen er på plads 

- Der er nu en fagchef for Skole samt en fagchef for Dagtilbud.  

- Ny direktør starter 2. marts.  

- Det bliver dejligt, nu når de ledende stillinger er på plads.  

 

MISI – Årlige PPV’er 

- Alle skoler i kommunen indsender ønsker om specialundervisning til MISI. Alle elever 

i specialklasser skal årligt vurderes (PPV) (den årlige vurdering udgør den primære 

andel af indstillinger).  

o Ad hoc: Der kan også komme nye indstillinger af elever.  

- MISI er ved at vurdere indstillingerne.  

 

Specialklasser 

- Specialklasser er kun til børn, der har gavn af det. Derfor er der også fokus på 

udslusning til stamklasserne. MISI er en rådgivende instans. Det er lærerne, der afgør 

(af Laila Skytte).  

o Det synes jeg godt om. Det er ofte en gevinst for eleven at være del af en 

stamklasse (af Viggo Johansen). 

- Skolerne har ofte en tradition for at betragte specialklasser og eleverne deri som en 

mere statisk størrelse (af Laila Skytte).  

- Inklusion og stamklasse. Det er også en væsentlig pointe, at en specialklasse kan 

være den rigtige løsning (Nanette Hammeken).  

- Hvert barn bliver vurderet i sin egen kontekst (Laila Skytte).   

- Hvor mange børn går i specialklasser (af Nanette Hammeken)?  

o Svar: MISI har modtaget 160 indstillinger (af Laila Skytte) 

 

Gælder det også for andre skoler end folkeskolen? 

- Kan lærere på fx handelsskoler også søge støtte (af Susanne Ettrup)? 
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- Svar: Ja, i teorien. Det er åbent. Det kræver samtykke fra forældre (Laila Skytte).  

 

Hvor lang er ventelisten (af Sara Fleischer)? 

- Der er tre på venteliste til undersøgelser.  

- Rådgivning gives indenfor 1-4 uger. Rådgivning er et ekstra gode, som MISI anser 

som værende vigtig. Det betyder også, at fx oplæg på institutioner og skoler så ikke 

kan prioriteres. Det er en generel afvejning (af Laila Skytte).  

 

De økonomiske rammer og antal medarbejdere (af Laila Skytte) 

- Der mangler midler til at ansætte flere medarbejdere til at løse flere opgaver. 

- Derfor prioriteres opgaverne, som de gør nu.  

 

Spørgsmål til MISI (af Handicaprådet)? 

- Hvor mange bliver henvist til specialundervisning? Hvor mange klasser og hvor 

mange elever?  

- Svar: Det vil MISI undersøge (af Laila Skytte). 

 

Byskolen og bedst udnyttelse af de fysiske rammer (af Cecilie Schierbeck) 

- De fysiske rammer på ASK og USK er ikke tidssvarende. Kommunen er meget 

opmærksom på, at lokalerne skal udnyttes optimalt. Derfor kan en specialklasse med 

plads til 120 være hensigtsmæssig.  

 

Forvaltning for Børn og Familie 

Der har været et stort fokus på udviklingen i Tasiilaq (siden DRs dokumentar: ”Byen hvor 

børn forsvinder”). Det er ved at ændre sig til en mere en traditionel hverdag med fokus på 

mange geografiske steder.  

 

Den nye handicaplovgivning.  

- Der var også medarbejdere fra Børn og Familie, der deltog på Socialstyrelsens 

seminar. Medarbejderne var frustration over materialet og den manglende tolkning. 

- Den nye vejledning rummer mange svar. 

- Medarbejdernyt 

o Ny erfaren sagsbehandler er ansat i Nuuk. Udskiftning af sagsbehandler i 

Tasiilaq.  

 

Hvad betyder den manglende vejledning/bemærkning til lovgivningen (af Handicaprådet)? 

- Kan det give problemer for borgeren? 

o Svar. Ja, det giver en vis usikkerhed. De nye bestemmelser sætter baren højt.  

o Lovgivningen kræver også, at sagsbehandlerne er klar til at tilpasse 

arbejdsgange, da de skal løse visse opgaver på en anden måde (af Peter Brix). 

 

Det er det samme på voksenområdet (af Cecilie Schierbeck) 

- Lovgivningen angiver, at det er en ansøgning om støtte (tidligere var det en 
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ansøgning om at blive en del af handicapforordningen).  

o Tidligere søgte borgere med et handicap om at blive optaget i 

handicapforordningen, uden at de havde behov for støtte.  

o Det ændrer sig nu.  

o Ansøgerne er dem, der har brug for støtte.  

- Kan funktionsnedsættelser være svære for sagsbehandlerne at vurdere (af Viggo 

Johansen)?  

o Svar: Det er ikke den enkelte sagsbehandlers ansvar at vurdere, hvorvidt 

ansøgeren skal have støtte på grund af funktionsnedsættelse. Derfor skal 

sagerne gennem TFU (Tværfagligt Voksenudvalg). Her bliver sagerne drøftet 

af en bred palet af fagligheder (af Cecilie Schierbeck).  

 

Statistik over registrerede under handicapforordningen (af Susanne Ettrup) 

- Der er knap 500 registrerede voksne borgere.  

 

Hvad kan Handicaprådet gøre for at lette overgangen til den nye lovgivning (af 

Handicaprådet)?  

- Udfordringer  

o Lovgivningen stiller store krav til sagsbehandlerne. På børneområdet skal 

sagsbehandlerne være skarpe til at snakke med forældrene om, hvad der 

foregår derhjemme. Groft sagt skal de gå forældrene mere på klingen.  

o Der er visse forældre, der tilskriver alle deres barns problemer til handicappet 

– måske er årsagen bare, at det er et barn.  

- Her kan Handicaprådet være en hjælp. Rådet kan hjælpe forældre med at forstå 

kommunens intentioner.  

 

Vurdering af funktionsnedsættelse på børneområdet (af Nanette Hammeken)? 

- Har børneområdet et TFU-lignende udvalg? 

o Svar: Det er ikke muligt at lave en ordning ala TFU på børneområdet (vurderer 

Peter Brix). 

o I stedet er løsningen at inddrage tværfaglige kompetencer i hver sag. Med 

andre ord skal sagsbehandlerne indhente de nødvendige informationer fra en 

lang række aktører. Det skal sikre, at udredningen foregår i dialog med alle de 

andre aktører, der har med barnet at gøre.  

 

Forældre oplever, at lærere ikke ønsker at deltage i møder (af Nanette Hammeken).  

- Forældre oplever, at lærerne ikke vil deltage i møder med kommunen (fx et 

handlingsplansmøde).  

- Og det er en skam. Hvis skolen ikke vil deltage, så mangler der indsigter fra en stor 

del af barnets hverdag. 

 

Der er strenge krav til tilsyn i lovgivningen (af forvaltningerne) 

- Kommunen tvivler på, om det er til borgernes fordel. Det virker fagligt ikke i orden og 
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enormt resursekrævende.  

 

Pårørende (af Viggo Johansen) 

- Er der ændringer i lovgivningen med hensyn til pårørende?  

- Pårørende skal udfordre lovgivningen, fx ved at stille spørgsmål eller ansøge 

- Det er ikke alle pårørende der har kompetencer til at søge hjælp. 

o Derfor skal kommunen være klar til tilbyde hjælp.  

 

Handicaprådet kan bidrage med:  

- Rådet skal give indspark til, hvordan sagsbehandlerne skal tackle/snakke med 

forældre (og lignende) 

 

3) Godkendelse af referat 

Erstat spændende med relevant (det er gjort).  

 

4) Punkter 

 

4.1: Præsentation af handicapvejlederen v/ Manasse Mikaelsen 

”Her er jeg kampagnen” er Manasse gået i gang med. Det indebærer: 

- at Manasse er opsøgende hos borgerne på en forsigtig og tryg facon. Så borgerne 

ved, hvor de kan henvende sig.  

- at Manasse henvender sig til alle voksne borgere under handicapforordningen.  

 

Ønsker om uddannelse i Danmark 

- Der er mange, der fx ønsker en uddannelse i Danmark, men mangler de sproglige 

egenskaber. Det er en udfordring, der skal løses. 

 

Diverse udfordringer 

- Der er også mange borgere, der mangler at gennemføre folkeskolens afgangsprøve.  

- Der er også forsikringsmæssige udfordringer.  

 

Hvad er Majoriaq 

- Job og vejledningscenter for alle.  

- Manasse sidder med speciale inden for handicap.  

 

TFU og Manasse 

- TFU har også fokus på det. Så sager sendes hen til Manasse (af Cecilie Schierbeck) 

 

Hvad bliver dine opgaver (af Sara Fleischer)? 

- Svar: Manasse er kontaktperson for borgere med handicap. Manasse hjælper med 

o Beskyttet beskæftigelse 

o Revalidering 

o Flexjob 
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o Normale vilkår 

o Førtidspension men alligevel er på uddannelse 

 

Det skal være nemt at finde Manasses kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside (af 

Cecilie Schierbeck).  

  

Kontakt med arbejdsgivere 

- Det er en vigtig del af jobbet. Manasse vil gerne i kontakt med arbejdsgiverne, fx GE 

(af Manasse Mikaelsen) 

- Det er vigtigt at afmystificere, hvordan man får borgere med handicap på 

arbejdsmarkedet. Eksempelvis er Pisiffik dygtige. Hvis det er muligt at invitere Pisiffik 

til at holde oplæg om, hvordan de har gjort, vil det måske være en god ide (af Cecilie 

Schierbeck).  

- Virksomheder efterspørger viden om erfaringer på området + en kontaktperson (af 

Nanette Hammeken) 

- Tænk også kommunen som arbejdsgiver (af Sara Fleischer). 

 

Handicaprådet vil gerne snakke med Manasse igen til efteråret, når han har været i stillingen 

i noget tid.  

 

4.2: Godkendelse af referater pr. mail 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked ønsker, at Handicaprådet i fremtiden 

godkender mødereferatet pr. email. Det vil gøre processen mod offentliggørelse af 

referaterne – og deraf rådets arbejde – lettere og hurtigere.  

 

Beslutning: Handicaprådet synes, det er en god ide. Det er hermed besluttet.  

 

5) Eventuelt 

 

5.1: Vil Handicaprådet arrangere et borgermøde (af Susanne Ettrup)? 

Det er en god ide, men det er ikke noget, Handicaprådet har tænkt over.  

 

Borgermøde 

- Mulige emner 

o Borgerne kender ikke Handicaprådets funktion så godt, så det vil være 

fornuftigt at præsentere rådet.  

o Præsentation af den nye lovgivning.  

- Lokale: Kan man eventuelt bruge Lille Sal i Katuaq?  

o Det kræver midler, men det er måske mere hensigtsmæssigt end 

kommunalbestyrelsessalen. 

- Tolkning: Det er der naturligvis behov for. Det kan kommunen levere.   

- Dato: Sommerferien fungerer ikke. Hvis det skal være før sommerferien, skal det være 

i april.  
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Kommunens erfaring er, at den nye lovgivning ikke i sig selv er et interessant emne for 

borgerne. 

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked undersøger de praktiske overvejelser med 

hensyn til afholdelsen af et borgermøde.  

 

5.2: Mødetider (af Viggo Johansen) 

- Kan vi eventuelt mødes fra 15-17 (om torsdagen)?  

- Det er besluttet.  

 

5.3: Aviaaja Geisler og suppleanter 

- I en mail fra Aviaaja, der beklager, at hun ofte er forhindret i at deltage på møderne, 

lægger Aviaaja selv op til, at hun vil træde ud af Handicaprådet, hvis Handicaprådet, 

synes, det er en god ide. 

- Beslutning: Lad os holde Aviaaja i rådet.  

- Lad os forsøge at indkalde to suppleanter.  

 

  

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


