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 Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 17-05-2018 
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. 23. maj kl. 13.00-15.00 
Sted: Imaneq 34, 2. sal 

 

Deltagere: 

Laannguaq Lynge, formand(LL) 

Loritha Henriksen, næstformand(meldt afbud pga. rejse)  

Søren Joelsen, medlem(SJ) 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem(BKP) 

Elias Heilmann, medlem(EH) 

Jonas Napatoq, suppleant – kunne ikke deltage pga. sygdom 

 

Isak Nielsen Kleist, Direktør(ISNK) 

Cecilie Schierbeck, fg. fagchef(CVS) 

Lars Jørgen Kleist, referent(LJK) 

Dagsorden: 

1. Gensidig orientering 

Ny direktør 

- Laannguaq Lynge(LL) – byd velkommen og Isak Nielsen Kleist(ISNK) præsenterede sig 

selv. Han kommer fra en stilling som Afdelingschef i Departementet for Erhverv i Selvstyret 

og har bl.a. haft ansvar for arbejdet med først Piareersarfik og senere MAJORIA. ISNK er 

glad for at arbejde videre inden arbejdsmarkedsområdet. Han er glad for, at også at få 

mulighed for at arbejde inden for socialområdet og herunder indenfor de ældre. 

 

Elias Heilmann trækker sin medlemskab 

- Elias Heilmann trækker sin medlemskab i Ældrerådet uden decideret grund. Han mener, at 

rådet ikke kører efter hensigten. Derfor anmoder han om at Ældrerådet godkender, at han 

trækker sin medlemskab i Ældrerådet.(Rådet vil til næste møde behandle Elias Heilmanns 

– og godkende udtræden og indsætte stedfortræder i rådet).  

  

- Ønske om at besøge Pilutaq –  

Forvaltningen har et planlagt møde med Pilutaq den 28. maj 2018. Forvaltningen 

undersøger at Ældrerådet holder et møde med Pilutaq med dem inden sommerferien – 

CVS sørger for aftale en dato engang inden midten af juni måned.  

 

- Orientering om møde den 3. april 2018 mellem Ældreforeningen og Forvaltningen for 

Velfærd og Arbejdsmarked ved udvalgsformand Charlotte Ludvigsen og fungerende 

fagchef for ældreområdet Cecilie Schierbeck. 
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Der er et ønske fra Ældreforeningen om at holde et møde med Ældrerådet. 

Ældreforeningen ønsker at vide mere info omkring Ældrerådet, bl.a. hvem er medlemmer i 

Ældrerådet mv. 

I Ældreforeningen er Alibak Nathansen formand, og mødet kunne afholdes enten mandag 

eller torsdag i hverdage. Ældrerådet besluttede at mødet og besøget i Ældreforeningen 

skal ske og afholdes i august 2018. 

 

- Implementering af Ældrepolitikken  

Ældrerådet – ønsker at vide status omkring implementeringen af Ældrepolitikken da, den er 

godkendt, således man kan følge med. Herunder også informationer for hvorledes 

sektorplanerne skal implementeres. 

 

Forvaltningen redegjorte, at Ældrepolitikken er meget indholdsrigt, og har mange kapitler. 

Det vil derfor tage tid med at implementere tiltag mv. Det blev redegjort at man arbejder 

videre med Sektorplanerne ift. Ældrepolitikken. Kommunalbestyrelsen har sidste år 

godkendt, fase 3 – som betyder, at Ældrepolitikken er rullet ude på driften i kommunens 

respektive områder. Der vil være en orientering fra Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked 

til Ældrerådet. 

 

Ældrevenlige boliger mv.  

Ældrerådet efterlyser i Ældrepolitikken mere brugervenlige, boliger og give de ældre så vidt 

muligt for at bo i sit ejet hjem. Det efterlyses, også at man kunne placere ældreboliger tæt 

på daginstitutioner således man har kontakt med børn til dagligt.  

 

Derover ønskes der mere fleksible snedrydning i beboelsesområder. Der ønskes bedre  

koordinering specielt for de gangbesværede og tage hensyn til hvordan og hvorledes man 

rydder sne. 

  

Forvaltningen redegjorte, at det Kommunalbestyrelsens politik at man så vidt mulig giver 

det ældre at bo i sit ejet hjem, og man i Direktionsmøderne bl.a. diskuterer anlægsopgaver 

ift. til Ældreboliger der skal bygges så man er i gang med processerne. 

 

Ift. Projektet Arctic Age er man bl.a. meget opmærksom – tilgængelighed hvor man også 

tænker over de Ældre i samfundet og speciel hvor man eks. bygger nye plejehjem. Ift. 

andre målrettede områder i Ældrepolitikken nævnes også sikring af demensfaglighed, da 

de ældre i Kommunen bliver flere. Forvaltningen har været i gang med at undervise 

personale som er tilgang til borgerne og fået noget værktøjer til bedre at arbejde for de 

ældre. 

  

Ældrehus / Aktivitetscenter 

Ældrerådet udtrykte mangel på en sted til samvær man kan være I til dagligt. Der er over 

70 medlemmer i Ældreforeningen.  og man mangler et rigtigt sted man kan have samvær i. 

Det sted hvor man opholder sig, til dagligt, er der ikke nogen nogen aktiviteter hvis ikke 

medlemmerne spiller lidt bingo mv. Derfor skal man have en god dagsorden omkring sted 

hvor det Ældre kan komme og have aktiviteter. 

 

 

Demens plejehjem 
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Udvalget for velfærd og Arbejdsmarked har også politisk godkendt etablering af en Demens 

plejehjem – og der arbejdes på projektet – hvor det dog først kunne realiseres inden for 2 

år.   

 

Høringer til Ældrerådet 

Ældrerådet fik ved deres første møde i rådet orienteret omkring, at rådet vil blive hørt ift. 

sager der vedr. ældre mv. Men, desværre har kommunen ved en fejl nok ikke været nok 

opmærksom på dette. Ældrerådet finder det uheldigt og erfarer, at rådet  eks. ikke er blevet 

hørt i forhold til eks. kommende ældreboliger.   

 

Derfor imødeser Ældrerådet en åben og tillidsfuldt Kommuneqarfik Sermersooq der 

inddrager alle relevante instanser(råd mv) ift. planer og tiltag.   

 

Projekt vedr. Pårørende samarbejde 

Forvaltningen orienterede om man småt er i gang med at udvikle et projekt der vedrører en 

vejledning for samarbejdet med Pårørende. En AC konsulent er i gang med at kigge på det, 

og det er Forvaltnings ønske at Ældrerådet skal være med i processen. Projektet skal dog 

først godkendes af Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked og konfirmeres i Ældrerådet og 

andre instanser, inden arbejdet endelig Igangsættes. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

Det undersøges, hvilke muligheder ældrerådet har for at søge om kommunale midler til at 

støtte et borgermøde.  

 

- Ældrerådet har ved senere møde ydret ønske om at få undersøgt mulighed for at holde et 

borgermøde. Det er vigtigt, at der findes et pulje for Ældrerådet kunne afholde et 

borgerinformationsmøde. Forvaltningen vil undersøge hvor man kan fine en pulje til 

formålet. 

 

Deltagelse for Ippiarsuks bestyrelsesmøde. 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked vil til næste Ippiarsuks bestyrelsesmøde 

invitere Ældrerådet. Ippiarsuks bestyrelse holder et møde i næstekvartal. Cecilie vil 

arrangere mødet. 

 

3. Ældreflugten til DK 

Der er til det forestående møde til mødet pr. mail i dagsordenen og tilhørende bilag afsendt 

Statistik over udvandring og indvandring af ældre med en specificering. 

Ældrerådet ønsker, at der statistikken skal være mere specificeret – således man kan se 

fra hvilken kommune i Grønland der har været udvandringer. Således ønsker Ældrerådet, 

at der til næste møde vil kunne vises hvor mange der kommer tilbage til Grønland. 

Ældrerådet mener, at det er bekymrende at der er så mange ældre der beslutter sig og 

flytter til Danmark. Ældrerådet vil gerne have belyst – hvorfor ældre flytter til Danmark, er 

det fordi man er utilfreds med livet her i Grønland? Er det fordi, man er utilfreds med 

Sundhedsvæsenet eller er livet for hårdt at være på Grønland? 

Ifølge Ældrerådets forretningsorden skal Ældrerådet en gang om året afholdes et møde 

med Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor man kan diskutere forhold er vedrøre 

ældre i Kommuneqarfik Sermersooq.  
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Ældrerådet fremkommer hermed forhold/problemer som vedrører de ældre som Ældrerådet 

gerne vil gøre opmærksom på overfor Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked bl.a. 

vedrører: 

o Statistikker omkring de ældre  

o Fokus på bolig tilgængelighed og fleksibilitet for de ældre 

o Forskellighed i Pensionerne for de ældre 

o Service omkring Sundhedsvæsenet i Grønland – som kan være en af faktor eller 

grunden til at der er fraflytningerne af ældre til Danmark 

Ældrerådet påpegede derudover, løsninger for det videre arbejde som er: 

o Synlighed – Hvem er Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq? 

o Ældretalsmand – Der er behov for en Ældretalsmand som kan arbejde for bedre 

levevilkår, rettigheder og interesser i Grønland.  

Ældrerådet besluttede, at Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked udarbejder et 

udkast til en et brev til Udvalget for velfærd og Arbejdsmarked for emner der skal tages op 

til op til mødet. Udkast til emner og indholdet af brevet sendes til kommentering i 

Ældrerådet inden den sendes til Udvalget for velfærd og Arbejdsmarked.  

Det er Ældrerådets ønske, at forhold vedrørende de Ældre senere tages op i 

Kommunalbestyrelsen. 

4. Demensstrategi 

Med udgangspunkt i Esbjerg kommunes demensstrategi en drøftelse af, hvordan en 

demensstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq kunne se ud.  

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har lavet en oversigt af indholdet af Esbjerg 

kommunes demensstrategi. Indholdet har følgende emner: 

- INDHOLD 

- Forord  

- Vision 

- Værdighed og demens 

- Forebyggelse og tidlig opsporing 

- Rehabilitering 

- Pårørende 

- Kompetenceudvikling og vidensdeling 

- Medborgerskab 

- Demensforløb 

- Samarbejdspartner 

 

Det er fra Ældrerådet, et ønske om at man ved en workshop kunne diskutere emnet.    

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked meddelte, at der er planer om en Ældrekon-

ference i Kommuneqarfik Sermersooq. Til Ældrekonferencen vil man diskutere flere emner 

og her kunne man også tage demensstrategien som særskilt emne til konferencen. 
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Ældrerådet tilslutter sig at demensstrategien tages med som separat punkt til det 

forestående Ældrekonference i Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

5. Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

Demenstal for april 2018 

- Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked fremkom med opdaterede over forekomsten af 

demens blandt borgere i Kommuneqarfik Sermersooq 2017 

Ældrerådet tager statistikker på ældreområdet for april 2018 til efterretning. 

 

 

6. Planlægning af møde med Ældrerådet og Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøger hvornår, der kunne holdes et 

møde med Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked. Det skal være i løbet af september 

2018, når sommerferie perioden er over.  

 

 

7. Eventuelt 

Laannguaq har hørt at der er oprettet en Ældreforening i Tasiilaq? Andre mødedeltagere 

har ikke hørt noget - så det vil Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøge. 

 

Bodil spørger om nogen har hørt at man planlægger at etablere en aktivitetspark for 

børnefamilier og ældre i Ravnedalen.  – hvor terrænen planeres. Hvis det er rigtigt, ønsker 

hun at Ældrerådet skal høres.  

 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked undersøger dette og vender tilbage til 

Ældrerådet. 

 


