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Referat 
Konstituerende møde i Handicaprådet 

 
Tid: Tirsdag den 15. august kl. 15.00-17.00 

Sted: Mødelokale 1, Rådhuset 
 

Deltagere: 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Viggo Johansen, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Sara Jilsø Fleischer, medlem – Afbud 

Aviaaja Geisler, medlem 

Grethe Nielsen, direktør 

Allison Hansen, fagchef 

Jeppe Toftdahl, referent 

 

Referat: 

1) Intro til Handicaprådet ved direktør Grethe Nielsen 

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked ønsker at holde en åben dialog med foreningerne og 

er glade for, at der i Handicaprådet er kommet et bredt fokus, hvor flere foreninger er 

repræsenteret.  

Fremadrettet er det rådet, der sætter dagsordenen for møderne. Forvaltningen fungerer som et 

sekretariat for rådet. Derudover vil der fremover blive tilknyttet en repræsentant for børneområdet. 

Møderne kan også indeholde forskellige relevante temaer, hvor vi vil invitere de relevante 

fagpersoner. Det kunne blandt andet være et fokus på velfærdsteknologi.  

Handicaprådet er udpeget af kommunalbestyrelsen og rådet følger kommunalbestyrelsens 

valgperiode. Dagsorden og referater fra Handicaprådet er offentlige og tilgængelige på 

kommunens hjemmeside. Referaterne fra Handicaprådet sendes til udvalget som en 

orienteringssag. Én gang om året deltager Handicaprådet til et møde med Udvalg for Velfærd og 

Arbejdsmarked.  

Der er mulighed for at rådet kan samles i Nuuk, hvis rådet ønsket dette. Det kan være for at sætte 

yderligere fokus på et bestemt området og evt. besøge institutioner. Eventuelle udgifter rådet har i 

forbindelse med f.eks. et seminar afholdes af forvaltningen. Det vil blive vurderet fra gang til gang.  
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Dagsordnen for fremtidige møder udarbejdes i samarbejder og godkendes af formanden inden den 

sendes ud.  

Nanette Hammeken: Hvornår bliver Børne forvaltningen tilknyttet? 

Grethe Nielsen: Fra næste møde vil Børne og familie forvaltningen deltage hver gang. Vi er gang 

med at afklare, hvem der er den relevante repræsentant. 

Viggo Johansen: Får vi en organisationsplan for området? 

Grethe Nielsen: Forvaltningen er i gang med at lave en organisationsplan for hele 

handicapområdet. Vi er i gang med at snakke snitflader med børneområdet. Så snart det er på 

plads sender vi en plan ud.  

Viggo Johansen: Hvilke muligheder har rådet for at trække på andre med relevante faglige 

kompetencer?  

Grethe Nielsen: Det er en vurdering vi laver i forvaltningen, hvis det findes relevant kan vi 

undersøge mulighederne for at hive andre kompetencer ind til et møde. Ressourcepersoner skal 

indhentes igennem forvaltningen. 

Nanette Hammeken: Jeg synes, at der mangler fokus på børneområdet i Sermersooq Kommune.  

Handicaprådet er enige om, at der mangler tiltag målrettet børne- og ungeområdet i politikken og 

sektorplanen. 

Allison Hansen: Vi samarbejder med Forvaltning for Børn og Familie, om hvordan sektorplanen 

kan udvikle sig løbende. 

Grethe Nielsen: Forvaltningen er klar til at revidere politik og sektorplan løbende. Så den tilpasses 

de aktuelle udfordringer. Politikkerne og sektorplaner er udarbejdet med input fra foreningerne og 

godkendes af politikkerne. Det er en dynamisk proces, hvorfor både politik og sektorplan vil blive 

evalueret og tilpasset løbende.  

 

Præsentation af medlemmer: 

Viggo Johansen: Bestyrelsesmedlem og medstifter af Inooqat. Har i mange år arbejdet for at 

sætte fokus på bedre forhold for udviklingshæmmede. 

Nanette Hammeken: Medstifter af Autismeforeningen i Grønland.  

Aviaaja Geisler: Har en bror, der er handicappet. Er interesseret i at bidrage til bedre forhold for 

borgere med handicap igennem arbejdet i Handicaprådet.  

Paulus Napatoq: Næstformand i Foreningen for blinde og svagtsynede i Grønland. 

 

2) Intro til Handicapområdet ved fagchef Allison Hansen 

Allison Hansen: Fra 1. januar 2016 har vi lavet et én dørs princip, hvilket skulle skabe bedre 

borgerforløb. Det skulle samtidig gøre sagsbehandlingen kortere. Vi har afdelinger i alle byerne 

undtagen ITT. Vi vil gerne have i alle byer, men vi kan ikke rekruttere kvalificeret personale alle 
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steder, hvorfor det er vurderet, at det er bedre at flytte borgerne, for at sikre kvaliteten. Vi har 390 

voksende, der er omfattet.  

På handicapområdet har vi på nuværende seks og en halv sagsbehandler, hvoraf fire er placeret i 

Nuuk, én i Paamiut, én i Tasiilaq og ½ stilling i Ittoqqortoormiit.  

I Kommuneqarfik Sermersooq er der følgende botilbud, bokollektiver og væresteder for borgere 

med handicap: 

- Otte botilbud, hvoraf seks er beliggende i Nuuk og to i Tasiilaq 

- Seks bokollektiver, hvoraf fem er beliggende i Nuuk og ét i Paamiut 

- Tre væresteder, hvor to er beliggende i Nuuk og ét i Paamiut 

Kommunen har de senere år arbejdet med at hjemtage borgere, der er bosiddende i Danmark eller 

andre grønlandske kommuner, hvis kommunen vurderer, at Sermersooq kan tilbyde en service, 

som er på højde med det borgerne har der, hvor de bor. Dette er en strategi kommunen ønsker at 

fortsætte, idet kommunens mål er at hjemtage borgere, hvis borgeren ønsker dette. Hjemtagelsen 

skal give borgeren mulighed for at komme tættere på familien samt at bo og leve i Grønland. 

Aviaaja Geisler: Hvem vurderer om en borger kan/skal hjemtages? 

Allison Hansen: Det er et samarbejde med borgeren, visitationen, værgerne og de pårørende. 

Nanette Hammeken: Det er stort fokus på pleje i politikken og sektorplanen. Sættes der fokus på 

pædagogiske tiltag og kompetenceudvikling i kommunen? 

Grethe Nielsen: Der er fokus på området. Vi har blandet andet fået 500.000 kr. sidste år til at 

sætte fokus på initiativer. Autismekonsulenterne og OCN er blandet andet en konsekvens heraf. 

Allison Hansen: Der er ligeledes et samarbejde med PI, hvor der uddannes personale specielt til 

handicapområdet. Derudover starter der uddannelsesforløb for 20 personer, der allerede arbejder 

hos os, men ikke tidligere har haft mulighed for at tage en uddannelse. Disse medarbejdere får 

økonomisk støtte, så de kan tage uddannelse uden at det påvirker deres økonomi.  

Viggo Johansen: Pårørende delen har ikke den store vægt i politikken og sektorplanen, er det 

noget I er opmærksomme på? Der mangler mere struktureret hjælp til specielt søskende og 

forældre. 

Grethe Nielsen: Det er noget vi gerne vil sætte fokus på. Det kunne være et område, hvor 

opmærksomheden kunne øges yderligere, når politik og sektorplan løbende tilpasses. 

Nanette Hammeken: Er det statistik på handicapområdet, som er tilgængeligt? 

Grethe Nielsen: Forvaltningen leverer tal og status på handicapområdet løbende. Det vil komme 

med til møderne fremadrettet.  

 

Medlemmerne af handicaprådet afslutter mødet med at give udtryk for, at der mangler fokus på 

børn og ungen inden for handicapområdet. Det gælder både børne- og skoleområdet.  
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2) Valg af formand og næstformand til Handicaprådet 

Valg til for Handicaprådet:  

Viggo Johansen, Nuuk, er valgt som formand 

Aviaaja Geisler, Nuuk, er valgt som næstformand 

Der er enighed i Handicaprådet om både formands- og næstformandsposten. 

 

3) Eventuelt 

Forvaltningen informerer om Nuuk fjeldtur på søndag d. 20., hvor der er behov flere frivillige. 

Forvaltningen sender kontaktinformationer ud til alle medlemmerne.  

Det aftales, at møderne fremadrettet afholdes med start mellem kl. 14 og kl. 15. 

Næste mødes forventes afholdt i oktober.  

 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

  


