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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 05-03-2018 
Sags nr.: 47.00-A08-1-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

Referat  
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: Mandag den 5. marts kl.: 14.00 – 16.00 

Sted: Kuussuaq 2, mødelokale 2 Rådhus, 1. sal 
 

 

Deltagere: 

Viggo Johansen, Formand  

Aviaaja Geisler, Næstformand 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Sofia Rossen, fagchef 

Lise Lotte Have, fagchef 

Martha Lund Olsen, MI Direktør – deltog ikke til mødet 

Laila Skydsbjerg Skytte, psykolog  

Lars Jørgen Kleist, referent 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af sidste mødets referat – Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

1.1 Kort info fra formanden Viggo Johansen: 

- Der ønskes, at der ikke skal være så lang tid mellem møderne og man ønsker at 

man skal følge allerede besluttede mødedatoer. Såfremt formanden er forhindret i 

at deltage til et møde – skal næstformanden overtage mødet og lede det. 

- Orienterede om at han som privat person er blevet valgt som medlem i 

Socialstyrelsens Udviklingsråd. Udviklingsrådet er oprettet af Socialstyrelsen, som 

berører børne- og handicapområdet. Der er 3 fageksperter i rådet, hvor han er en af 

dem. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked er orienteret fra Socialstyrelsen.     

 

2) Nyt fra forvaltningen 

Sofia Rossen: 

- På grund af Handicap og Social Psykiatri fagchefen Allison Hansen er fratrådt sin 

stilling pr. 28. februar 2018, deltager Fagchef Sofia Rossen til mødet. Ift. 
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arbejdsfordelingen varetager Sofia og Lise Lotte området indtil der ansættes en ny. Til 

det ledige fagchefstilling er man i gang med et ansættelsesudvalg.  

- Pr. 1. april 2018 bliver Isak N. Kleist ansat som ny direktør. Isak kommer fra Selvstyret, 

under Departementet for Arbejdsmarked. 

- Martha L. Olsen er tiltrådt som ny direktør i Forvaltning for Børn og Familie.   

Lise Lotte Have: 

- Fratræder sin stilling som Fagchef for Voksenomsorgsservice pr. 31. marts 2018, og vil 

starte som Selvstændig. 

Lars Jørgen Kleist:  

- Orienterede om at han har erstattet Jeppe S. Toftdahl som koordinator til 

Handicaprådet. Lars Jørgen Kleist er ansat som Specialkonsulent i Forvaltningen for 

Velfærd og Arbejdet, og er uddannet som cand.scient.adm. fra Ilisimatusarfik i 1998. 

Laila Skydsbjerg Skytte: 

- Er konstitueret rådgivningschef for MISI siden december 2017. Der er offentligt opslag 

om stillingen pt.  

- MISI flytter over til Vestrefængsel engang i april måned – fordi, MISI´s direktør ønsker 

at samle sin forvaltning. Derudover er det et ønske at man fik lokaler der er egnede til 

samtaler og rådgivning.  

- Når MISI flytter til Vestrefængsel – flytter Sundhed og Fritid ovenpå Nota Bene.  

- MISI fortalte ved sidste møde, at man var i gang med en proces, hvor terapeuterne er  

bliver en del af afdelingen. Terapeuterne arbejder blandt andet med borgere med 

handicap. Men, desværre må terapeuterne flytte pga. lovgivning mv. tilbage til 

Forvaltning for Børn og Familie.  

 

3. Godkendelse af udkast til forretningsorden for Handicaprådet i Kommuneqarfik                                                  

Sermersooq. 

Handicaprådet gennemgik udkast til forretningsordenen for Handicaprådet og  

tilføjelser/ændringer er vedlagt som bilag under: Handicaprådets forretningsorden_med 

ændringer. 

4. Punkter fra Handicaprådet:  

Orienteringspunkter: 

4.1 Orientering om antallet af handicappede og hvilke handicaps der er tale om fordelt på 

alder i Kommuneqarfik Sermersooq. Forespørgsel fra Nanette Hammeken Arboe. 

Der er udarbejdet en Handicap oversigt i Kommuneqarfik Sermersooq over en fordeling af 

- Voksne handicappede borgere og kønsfordeling 

- Børn og unge borger 

- Oversigt af anbragte indenfor/udenfor Grønland.   

Af oversigten mangler der en fordeling af diagnose med kategoriseret alders- og 

kønsfordeling for hhv. for Grønland og i Danmark. Derudover er der et ønske fra 

handicaprådet en oversigt over fordeling af anbragte inden- og udenfor Kommuneqarfik 

Sermersooq. 
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Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil eftersende oversigterne til handicaprådets 

medlemmer og punktet tages op igen til næste møde. 

4.2 Orientering om procedure for afprøvning af hjælpemidler. Forespørgsel fra Nanette 

Hammeken Arboe. 

 

Lise Lotte redegjorde arbejdsgangen for afprøvning af hjælpemidler. 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har et budget – der rummer hvor meget 

man kan have hjælpemidler på lager. Men, det er terapeuterne der fagligt individuelt 

vurdere, om er der behov for en afprøvning men, ved behov må man godt indkøbe det 

det udstyr der er behov for. 

 

Men der skal altid være en mulighed for at afprøve en ting – for at se om det virker for 

det handicappede og uafhængig af alder. Derudover skal man også være opfattet af en 

lovgivning. Kommunen sidder med en forpligtigelse til at hjælpe med hjælpemidler og er 

altid åben for dialog. 

  

4.3 Orientering om strukturering af henvendelser til Handicaprådet? Forespørgsel fra Viggo 

Johansen. 

Henvises til punkt 3. forretningsorden for Handicaprådet i Kommuneqarfik                                                  

Sermersooq. 

 

4.4 Orientering om de kommende ændringer i forvaltningen, der har en betydning i forhold 

til handicapområdet. Forespørgsel fra Viggo Johansen. 

Punktet udsat til næste møde. 

 

4.5 Orientering om den kommunale beslutning om hjemløse kan placeres i Pakkutaq (i 

Ippiarsuk), der er en institution for handicappede. Forespørgsel fra Viggo Johansen. 

Forespørgslen tager udgangspunkt i en misforståelse. I det ved placering i Pakkutaq er 

der kvalitetsstandarder der skal overholdes før man placerer en person. Beslutning om 

placering af en person i Pakkutaq afgøres altid af et visitationsudvalg. 

 

Viggo sender en henvisning hvor han har set opslaget i medierne således man evt. kan 

korrigere opslaget fra kommunens side. 

  

4.6 Orientering omkring det påbegyndte arbejde i Socialstyrelsens Udviklingsråd 

Forespørgsel fra Viggo Johansen. 

Tilforordnede i Handicaprådet fra forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked er ikke 

vidende omkring det påbegyndte arbejde i Socialstyrelsens Udviklingsråd.  

For at få informationer omkring Socialstyrelsens Udviklingsråd, ønsker Handicaprådet, 

pva. formanden for handicaprådet en orientering for funktionen af Socialstyrelsens 

Udviklingsråd til næstkommende møde. 

 

4.7 Orientering om tankerne om det fremadrettede samarbejde med den nye 

handicaptalsmandsinstitution Tilioq, samt den nye landsdækkende handicapcenter 

Pissassarfik. Forespørgsel fra Viggo Johansen. 

Sofie – meddelte, at Martha(direktør for MI) og Kista(fung. direktør for SI) er inviteret til 

et møde i den Landsdækkende Handicapcenter til fremadrettet samarbejdsmøde. 

Det nye Handicapcenter i Sisimiut har dagligt åben mellem 8-16.  
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Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil gerne komme med en orientering til 

næste møde omkring den nye landsdækkende handicapcenter og hvilke tiltag der er 

planlagt. 

Punktet tages op igen til næste møde. 

 

4.8 Orientering om hvornår Handicaprådet kan holde et møde med udvalgsformanden eller 

udvalget? Forespørgsel fra Viggo Johansen.  

Lise Lotte forklarede, at det ville være godt at få at vide hvilken udvalg Handicaprådet 

gerne vil mødes med? Der er 3 udvalg: Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Udvalg 

for Børn og Familie samt til Udvalg for Børn og Skole. 

Handicaprådet skal til næste møde beslutte hvilken udvalg man ønsker at holde et 

møde og hvilken datoer møderne skal afholdes. 

 

4.9 Drøftelse af Handicappolitik – Punkt fra Viggo Johansen. 

Handicaprådet bemærker, at der er mangler i handicappolitikken.  

Der stilles spørgsmål bl.a. om: 

o Hvad er udviklingen om børn og unge ift. Sektorplanen? 

 

Handicaprådet ønsker, at Sektorplanen skal have mere indhold omkring børn og unge. 

Pt. er der eks. kun en afsnit på en halv side om børn og unge. 

 

Handicaprådet ønsker til næste møde en orientering fra forvaltningerne(SI, MI og MA) 

om der er igangsat en tilbundsgående undersøgelse om børn og unge på området: 

 

o Dagtilbud 

o Skoletilbud 

o Daginstitutionstilbud 

o Fritidstilbud  

 

Handicaprådet er enig om at såfremt et medlem i rådet har et punkt til drøftelse om 

handicappolitikken – skal det tages som punkt op i handicaprådet til drøftelse til 

næstkommende møde. 

 

5. Eventuelt 

Handicaprådet besluttede at der skal være formøde med rådetsmedlemmer den 19. april 2018 

kl.: 14.00 og det ordinærmøde afholdes den 23. april 2018 14.00 – 16.00. Det blev af 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked foreslået, at Handicaprådet selv finder et egnet 

mødelokale, eventuelt ved at kontakte Frivillighedshuset på mail: peqatigiiffiit@sermersooq.gl 

Det blev ligeledes meddelt, at Frivillighedshuset endvidere kan være behjælpelig med kontakt 

via telefon til rådets medlem til formødet  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 

 

Suliffeqarnermullu Isumaginninnermut Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

 


