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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 04-10-2017 
Sags nr.: 40.00-A00-3-17 
Sull. / Sagsbeh.: cevs 
Dir. tlf.: 368125 
Mail: ISI@sermersooq.gl 

 

 

  

Referat 
Konstituerende møde i Ældrerådet 

 
Tid: Onsdag d. 4. oktober kl. 15.00-16.00 

Sted: Imaneq 34, Direktørens kontor 
 

Deltagere: 

Laannguak Lynge, formand 

Loritha Henriksen, næstformand 

Søren Joelsen, medlem 

Bodil Karlshøj, medlem 

Kista Lynge Høegh, fungerende direktør 

Birtha Bianco, fagchef 

Lotte Have, fagchef 

Cecilie Schierbeck, referent 

 

Dagsorden: 

1) Gennemgang af vedtægter og forretningsorden  

Vedtægter blev udleveret ved Ældrerådsmøde d. 22. august. Forretningsorden fra Forrige 

valgperiode, er sendt ud med denne dagsorden. 

2) Ældrerådets rolle som rådgivende Råd  

3) Plan for Ældrerådets fremadrettede arbejde  

Hvad er det enkelte medlems ønsker og fokus? Hvad er Ældrerådets fælles mål for 

valgperioden? 

4) Ældrerådets årshjul/kalendergennemgang 

5) Drøftelse af mødeform  

Ifølge vedtægter afholder Ældrerådet 4-6 møder med forvaltningen årligt. Til disse møder 

stiller forvaltningen ressourcer til rådighed og sekretariatsbetjener Rådet. Hertil afholdes 

der årligt 1 møde mellem Ældrerådet og Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. 

6) Eventuelt 
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Referat: 

 

1) Gennemgang af vedtægter og forretningsorden 

Vedtægter og forretningsorden blev gennemgået 

Der var en del kommentarer til stavemåden i den grønlandske oversættelse, som vil blive rettet til 

og underskrevet af Borgmesteren og herefter sendt ud til rådet. 

Rådet tiltrådte forretningsorden som den fremgår af de nye vedtægter. Dog blev behovet for 4-6 

møder årligt drøftet. 

I forhold til høringer blev det aftalt, at når forvaltningen bliver bedt om at komme med høringssvar 

på ældreområdet, så sørger forvaltningen for at orientere Ældrerådet således, at rådet også har 

mulighed for komme med input til høringen. 

Det blev yderligere aftalt at sende kvalitetsstandarderne med referatet. 

 

2) Ældrerådets rolle som rådgivende Råd 

Rådets rolle fremgår  af vedtægterne, samt referatet fra det første møde i det nye ældreråd. Af 

referat fra 14. august fremgår det at:  

Ældrerådets opgave 

Ældrerådet er valgt af Kommunalbestyrelsen og at være ældrerådsmedlem er derfor et betroet 

erhverv. Det betyder også, at Ældrerådet følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen på 4 år. 

Det er Ældrerådets opgave at rådgive Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og 

tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet og medvirke til debat om emner, der 

vedrører kommunens ældre borgere. 

Herudover er Ældrerådet et kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og 

Kommunalbestyrelsen. Som ældrerådsmedlemmer er I derfor velkomne til at videreformidle de 

emner og den information som fremkommer på ældrerådsmøderne. 

Eventuelle input fra Ældrerådet, vil direktøren sørge for at viderebringe til Kommunalbestyrelsen. 

Alle referater fra Ældrerådsmøderne vil være fuldt offentlige og tilgængelige på kommunens 

hjemmeside sermersooq.gl. Referater sendes også til det politiske fagudvalg, Udvalg for Velfærd 

og Arbejdsmarked med Charlotte Ludvigsen som formand. 

Herudover holder Ældrerådet et årligt møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.  

I sidste valgperiode havde Forvaltningen, Ældrerådet og Udvalget et godt samarbejde i forhold til 

at få skabt en samlet ældrepolitik. I denne valgperiode, skal der samarbejdes om at få alle 

indsatserne i Ældrepolitikken og sektorplanerne ud at leve.  
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Ældrerådet behandler ikke enkeltsager/borgersager. Hvis I skulle få kendskab til enkeltsager 

gennem Jeres arbejde i Ældrerådet, har I tavshedspligt om disse - også efter Jeres valgperiode 

slutter. 

Arbejdet som ældrerådsmedlem er frivilligt og uden honorar. 

 

3) Plan for Ældrerådets fremadrettede arbejde 

Ønsker for fokusområder:  

-Tilgængelighed. Sneperioden er meget begrænsende, hvorledes sikres ældre borgeres 

tilgængelighed. 

Kommentar: Kommunen er ved at udarbejde et forslag vedrørende snerydning hos borgere med 

nedsat funktionsevne 

-Fastholdelse af ældre i Grønland, mange tager til DK. 

-Tandklinikken 

-Kost 

-Helbred 

-Bevægelse 

-Der ønskes fokus på også at inddrage østkysten 

Yderligere ønskes der hvert kvartal, tal for, hvor mange ældre borgere, som bor i Kommuneqarfik 

Sermersooq, hvor meget hjælp får de, hvor mange er på plejehjem. Hvor mange har en 

demensproblemstilling, hvor mange modtager alderspension. Tallene sendes med dagsorden ud. 

Dette punkt bliver, som forsøg, fast punkt på dagsorden fremover. 

 

4) Ældrerådets årshjul/kalendergennemgang 

Der laves et udkast til årshjul til næste møde 

 

5) Drøftelse af mødeform 

Udsættes til næste møde og tages sammen med årshjulet 

 

6) Evt. 

Næste møde foreslås afholdt onsdag d.29. november. 

 


