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I henhold til Vedtægt for Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooqs § 6, kan ældrerådet 
afholde et årligt møde med Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv (VAE). Til 
mødet mellem Ældrerådet og Udvalget for VAE er følgende dagsorden sammensat: 

1. Ældrerådets rolle samt medlemmernes mulighed for 
vederlag 

Ældrerådet vil gerne have undersøgt muligheden for vederlag for medlemskabet og 
diskutere det med Udvalget. Ældrerådet er godt klar over, at der i § 4, stk. 7 i Vedtægterne 
står, at medlemskabet i rådet er frivilligt og ulønnet. 
 
Ældrerådets og VAEUDV beslutning den 16. september 2014: 

Sag vedr. vederlag/mødediæt tages op som et punkt til VAEUDV møde. 

2. Mulighed for fysisk møde for medlemmerne af Ældrerådet 
Ældrerådet vil gerne have undersøgt muligheden for, at medlemmerne kan mødes fysisk 
en gang årligt. Vedtægterne og forretningsordenen er uklare på det område. 
 
Ældrerådets og VAEUDV beslutning den 16. september 2014: 

Ældrerådsmedlemmerne oplyser, at udleverede vedtægt og forretningsorden ikke er 
samstemmende med det der blev underskrevet 25.09.2012. 
Underskrevne vedtægt og forretningsordenen undersøges. Hvorefter det tages op til 
VAEUDV. 

3. Julearrangement 
Der bliver afholdt møde om et julearrangement for ældre med forvaltningen den 25. 
september 2014, hvor mulighederne for finansiering samt søgning af sponsorater hos 
erhvervslivet diskuteres.  
 
Ældrerådets og VAEUDV beslutning den 16. september 2014: 

Direktør Grethe Nielsen og Amalie Pedersen mødes med Ældreråd og ældreforeninger d. 
25.09.14 og får oprettet en arbejdsgruppe til julearrangement. Hver by afholder 
julearrangement i samarbejde med ældreforeninger.  

4. Forslag til Temadag/Workshop med Udvalget for VAE 
Ældrerådet foreslår en Temadag/Workshop med Udvalget for VAE vedrørende 
ældrepolitikken. Inden for kort tid vil antallet af ældre stige, derfor skal nytænkning inden 
for ældrepolitikken. 
 
Ældrerådets og VAEUDV beslutning den 16. september 2014: 

Ældrerådets medlemmer mener, at udkast til ældrepolitikken er god nok, men at der 
mangler handlingsplaner. Der ønskes klare handlingsplaner i ældrepolitikken. 
Punktet behandles i VAEUDV.  
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5. Ændring/revurdering af Pilutaqs månedlige lukkedag 
På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2013 blev det besluttet, at Pilutaq holder 
lukket en dag hver måned. De ældre har klaget over lukkedagen, og vil gerne have en 
revurdering af det. Begrundelsen for lukkedagen er, at der skal gøres grundig rent efter 
festarrangementer. 
 
Ældrerådets og VAEUDV beslutning den 16. september 2014: 

KOMBEST beslutning af 27.08.2013 revurderes og behandles i VAEUDV. 
Brugerne er ikke blevet orienteret om, at det var en politisk beslutning. 

6. Eventuelt 
Ingen 
 

 


