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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 23-08-2019 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

 

  

Referat af møde i Ældrerådet 
 

Tid: onsdag d. 28. august 2019 kl. 11.00 - 13.00 
Sted: Imaneq 34, 2. sal – Stabsmøde lokalet 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Søren Joelsen, næstformand(SJ) 

Loritha Henriksen, medlem(LH) 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

 

Afbud: 

Jonas Napãtôq, medlem(JN) 

Arnannguaq H. Christensen, fagchef(AHC)  

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ved formand Laannguaq Lynge 

Formanden Laannguaq Lynge bød velkommen til mødet. 

 

2. Godkendelse af sidste mødets referater – den 6. juni 2019 

Beslutning: Godkendt. 

 

 

3. Gensidig orientering 

V/Fagchef for ældreområdet – Arnannguaq H. Christensen 
Status: Punktet udsættes pga. sygdom i familie for fagchefen 
 

 Bodil K. Poulsen:   
 Der er et forslag til kommende Inatsisartut efterårsamling som handler om ændring af   

Alderspension. Forslaget hedder: Inatsisartut nr. xx af xx. 2019 om ændring af Inatsartutlov om  
Alderslov. 
I forslaget vil man forhøje fradraget for alderspensionens pensionstillæg med 100.000 kr. og  
sænker aftrapningsprocenten. 
Ældrerådet ønsker at høre fra Kommuneqarfik Sermersooq hvorfor Ældrerådet ikke er blevet 
hørt i høringsperioden.  
 
Laannguaq Lynge møde med den nye formand for Velfærd og Arbejdsmarked Inge 
Olsvig Brandt : 
Holdt den 20. august 2019 et godt og konstruktiv møde med den nye formand for Velfærd og 
Arbejdsmarked Inge Olsvig Brandt. Laannguaq orienteret også til mødet at Ældrerådet 
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planlægger et borgermøde i forsamlingshuset den 4. september 2019 kl.: 14.00 – 16.00. Ift. 
borgermøde blev der enighed om at udsætte den til efter den 16. september 2019, da Udvalget 
for Velfærd og Arbejdsmarked den 4. september 2019 er på rejse udenbys. 
 

4. Opfølgning fra sidste møder: 
 

Vedr. pensioner for Ældrepensionister 

Informationsmateriale/Pamflet 

Der er nu lavet en Pamflet fra Myndighedsområdet.  

Der er en del fejl i den sproglige tekst i den danske version af Pamfletten.  

Ældrerådet vil anbefale: 

- at der skal laves korrektioner i Pamfletten inden den udgives i Sullissiviks hjemmeside. 

- at Pamfletten uddeles via Nuuk Ugeavis som papirform og uddeles til de offentlige 

myndigheder under Kommunen samt i de Ældres Væresteder i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Derudover skal den sendes til øvrige byer under Kommuneqarfik 

Sermersooq.  

 

Regulering af vejledende rådighedsbeløb 

Ældrerådet har ved formand afsendt et brev med anbefaling til Udvalg for Velfærd og 

Arbejdsmarked at man pristalsregulerer det vejledende rådighedsbeløb for enlige og ægtepar 

som ikke har været pristalsreguleret siden 2008. 

Beslutning: 

Taget til orientering. 

 

Ældrerådets besøg i Pilutaq den 7. marts 2019 

Ældrerådet ønsker status for tiltag fra forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked der er igangsat 

efter besøget. 

Beslutning: 

Punktet udsættes pga. sygdom i familie for fagchefen. 

 
Kommende møder for Ældrerådet 

Ældrerådet vil holde følgende møder: 

- Formøde med Ældreforeningen Palleq den 11. september 2019 kl.: 13.00 – 15.00 i 

Rådhuset(Kommunalbestyrelsesmødesal) Tidspunktet godkendt. 

- Møde med Udvalget den 17. september 2019 kl.: 11.00-13.00 i 

Rådhuset(Kommunalbestyrelsesmødesal). 

Tidspunktet godkendt – Bodil kan ikke deltage til mødet pga. andre ærinder samme dag. 

 

5. Statistikker på ældreområdet (fast punkt)  

Udleveres til mødet – punktet udsættes pga. sygdom i familie for fagchefen 

Beslutning: 

- Ældrerådet mener, at det er utilfredsstillende at man ikke har fået nye opdaterede 

Demenstal for Kommuneqarfik Sermersooq. Ældrerådet ønsker de skal være klar til næste 

møde i Ældrerådet den 27. november 2019.   

 

6. Ældreflugten til Danmark(Statistik) 

Udleveres til mødet 

Beslutning: 

- Ældrerådet vil over for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked anbefale at der laves et 

forskningsbaseret undersøgelse over ældreflugten til Danmark. Emnet ældreflugten til 

Danmark tages op til mødet med Udvalg Velfærd og Arbejdsmarked den 17. september 

2019. 
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7. Informationsmateriale fra Myndighed 

Myndighedsområdet har indhentet informationer som skal gennemses af Ældrerådet. 

Ældrerådet bedes tilse indholdet og fremkomme med anbefalinger.  

 

Beslutning: 

  Ældrerådet mener at det er godt at der udarbejdes informationsmateriale til Ældre og vil    

     anbefale følgende som tillæg: 

- Et emne om Snerydning for Ældrepensionister med ejet bolig. 

  

Derudover mener Ældrerådet at der er behov for at Kommuneqarfik Sermersooq 

udarbejder et overordnet samlet brev for kommende pensionister(inden de fylder 66 år). 

Ældrerådet vil derfor anbefale at: 

- Kommuneqarfik Sermersooq´s Myndighedsafdeling udarbejder et overordnet samlet brev  

for kommende pensionister(inden de fylder 66 år) som skal indeholde: 

- Velkomst brevet kunne være: 

 

 Kære xxxx xxxxxxx 

Kommuneqarfik Sermersooq vil gerne meddele, at du i år fylder 66 år og vil efter lov…..mv. 

er pensionsberettiget. Kommuneqarfik Sermersooq vil gerne byde dig velkommen til din 

kommende pensionstilværelse og håber på du vil nyde den. 

 

Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor med glæde fortælle dig hvilken rettigheder du har ift. 

til din nye pensionstilværelse. 

 

Pensionistkort: 

Teksten udarbejdes 

 

Informationer om Vejledende rådighedsbeløb for enlige og ægtepar:  

Teksten udarbejdes 

 

Gratis svømning for alders- og førtidspensionister(gældende i Nuuk) 

Der er gratis adgang er der også hver mandag – torsdag fra kl. 10:00 – lukketid, samt 

fredag fra kl. 12:00 – lukketid for alle alders- og førtidspensionister i Nuuk. 

  

Buskort(gældende i Nuuk) 

Teksten udarbejdes 

 

Snerydning 

Teksten udarbejdes 

 

Væresteder for alders- og førtidspensionister 

Teksten udarbejdes 

 

Ældreforeninger i Kommuneqarfik Sermersooq 

Teksten udarbejdes 

 

Ældreråd i Kommuneqarfik Sermersooq 

Teksten udarbejdes 
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Hvor ligger myndighedsområdet? 

Teksten udarbejdes 

 

Andet informationer 

 

Alle andre relevante oplysninger om pensionisters rettigheder, vedlægges også.  

 

Udkast til det udarbejde folder vil blive gennemgået for fejl og korrektioner af (Bodil) som 

sender den retur til forvaltningen. 

 

 

8. Planlægning af Ældrerådets offentlig møde den 4. september 2019.  

Offentligmøde den 4. september 2019 udsættes til efter den 16. september 2019. 

Ældrerådet skal diskutere: 

- Hvad skal mødet indeholde? 

Beslutning: 

Borgermøde ønskes afholdt torsdag den 19. september 2019 kl: 14-16 i Forsamlingshuset. 

Forvaltningen undersøger Ift. af forsamlingshuset er booked – undersøges om borgermødet 

kan afholdes i Katuaq Lillesal.  

 

Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked og alle forvaltninger under Kommuneqarfik 

Sermersooq inviteres til mødet. 

 

Forberedelse til borgermødet afholdes i Rådhuset kl: 13.00 -14.00 umiddelbart efter mødet 

med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.  

 

Ældrerådet vil til mødet fremlægge ønsker og fremkomme med anbefalinger der skal prioriteres 

af Kommuneqarfik Sermersooq bl.a.: 

- Ældrerådets anbefaling til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked for etablering af nyt 

Værested i Nuuk for alders- og førtidspensionister og ift. nuværende vilkår i Værestedet i 

Blok 10(stuen) 

- Ældrerådets anbefaling til Udvalget for Velfærd Arbejdsmarked om at der laves et 

forskningsbaseret undersøgelse over ældreflugten til Danmark. 

- Ældrerådets anbefaling til forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked for udarbejdelse af en 

samlet brev vedr. pensionisternes rettigheder med diverse informationer. 

- Pilutaq – Hvilken funktioner vil man ønske man har i fremtiden ift. brugerne af Værestedet. 

- Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked spørges om hvilken punkter, Udvalget gerne vil tage 

op til Borgermødet.  

 

9. Eventuelt 

- Værestedet i Blok 10 er stadigvæk under renovering.  

- Hvilken muligheder er der for de ældre i Kommuneqarfik Sermersooq?  

- Efter den 15. juni 2019 – planen var at det skulle åben 5. august 2019.  

- Ældrerådet vil have at der udarbejdes et brev som underskrives af Ældrerådsformanden og 

formanden for ældreforeningen om uacceptable trange vilkår ift. Værestedet i Blok 10 for 

alders- og førtidspensionister som skal stiles til Udvalgsformanden for hhv. Velfærd og 

Arbejdsmarked og Børn og familie med kopi til Borgmesteren. Værestedet i Blok 10 har 

været lukket siden juni og skulle efter planlagt åbnes igen primo august 2019. Den er 

stadigvæk lukket og de mange alders- og førtidspensionister har ikke et sted at være i 

siden juni 2019. Det er meget uacceptabel mener Ældrerådet.   
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- Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked meddelte at der arbejdes for etablering af nyt 

Værestedet for alders- og førtidspensionister i Qeqertarsuatsiaat. Det nye Værested 

forventes officielt at åbne pr. 1. januar 2019. Ældrerådet vil gerne deltage til åbningen af 

Værestedet, hvis det kan lade sige gøre. 

- Ældrerådet som er i valg fra 2017-2021 ønsker at besøge de andre byer under 

Kommuneqarfik Sermersooq. Dette ønske vil blive anbefalet overfor Udvalg for Velfærd og 

Arbejdsmarked. 


