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Dagsorden 
Ældrerådsmøde 

 
Tid: Tirsdag den 21. april kl. 12:30-14:30 

Sted: Byrådssalen, Rådhuset 
 
 

Medlemmer 
Else Lea Olsen, formand (Nuuk) 
Laannguaq Lynge, næstformand (Nuuk) 
Jakob Thorsen (Paamiut) 
Akulo Larsen (Tasiilaq) 
Jonas Napatoq (Ittoqqortoormiit) 
 
Fra forvaltningen 
Grethe Nielsen (Direktør) 
Amalie Pedersen (Fagchef) 
Lone Rosengreen Pedersen (konsulent) 

___________________________________________________  
 
1) Meddelelser fra forvaltningen 

a. Åbning af nyt Ippiarsuk 
b. Rotationsprojekt for hjemmehjælpere 
c. Udvidelse af hjemmehjælpens åbningstid 
d. Igangsættelse af bestyrelsesarbejde på Utoqqaat Illuat og Ippiarsuk 
e. Ansættelse af fysioterapeut i Paamiut 

 
2) Orientering 

a. Vederlag og dagpenge for hvervet som ældrerådsmedlem jævnfør Kommunalbestyrel-
sens beslutning 

b. Oversigt over tilgang af førtids- og alderspensionister 
 
3) Forespørgsel  

a. Vedrørende tolkning under samtaler med borgere 
 

4) Til drøftelse og beslutning 
a. Fysisk ældrerådsmøde vedrørende sektorplan og ældrepolitik 
b. Offentliggørelse af referat af ældrerådsmøder 
c. Fremtidige møder 

 
5) Evt. 
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Referat 
Ældrerådsmøde 21. marts 2015 

Deltagere: 
Else Lea Olsen, formand (Nuuk) 
Laannguaq Lynge, næstformand (Nuuk) 
Jakob Thorsen (Paamiut) pr. video samt telefon 
Akulo Larsen (Tasiilaq) pr. video samt telefon 
Jonas Napatoq (Ittoqqortoormiit) pr. video samt telefon 
 
Fra forvaltningen 
Grethe Nielsen (Direktør) 
Amalie Pedersen (Fagchef) 
Jacob Bock (Afdelingsleder) 
Lone Rosengreen Pedersen (konsulent) 

 
Ad 1 a) Ældrerådet blev orienteret om at Ippiarsuks nye tilbygning, med plads til 12 ældre samt 
afdeling for yngre handicappede, bliver indviet 19. maj. Ældrerådets medlemmer vil blive inviteret 
til indvielsen. 
 
Ad 1b) Forvaltningen orienterede om et rotationsprojekt for hjemmehjælpere. Der har været kur-
sus for ledige og ansatte hjemmehjælpere. Kurset har været en stor succes med stor deltagelse. 
Kursets indhold var: 

 Kvalitet i ældrepleje 

 Hygiejne 

 Ergonomi ved forflytninger 

 Ældre fysiologi og sygdomme 

 Konfliktløsning 

 Kommunikation 
 
Ad 1c) Der blev orienteret om at der på grund af der bliver flere plejekrævende ældre, bliver 
hjemmehjælpens åbningstider udvidet til klokken 23:00 i Nuuk. Der er blevet udarbejdet faste 
vagtplaner til hjemmehjælperne.  
 
Ad 1d) Der blev orienteret om at arbejdet med bestyrelser til Utoqqaat Illuat samt Ippiarsuk er i 
gang sat med deltagelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
 
Ad 1e) Der blev orienteret om, at der i samarbejde med Selvstyret er opslået og genopslået en 
stilling som fysioterapeut til Paamiut.  
 
Ad 1f)Forvaltningen orienterede om, at man i kommunen har i gang sat det gode borgerforløb. 
 
Ad 2) Ældrerådet blev orienteret om at Udvalget på deres møde den 5. december 2014 godkendte 
at der ikke indføres vederlag, men at der i valgperioden kan afholdes 2 fælles fysiske møder for 
Ældrerådet. 
 



Ældrerådet er oprettet efter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale sty-
relses § 31 samt Ældrerådets vedtægter § 4, stk. 7: hvor det fremgår at ” Medlemskab af rådet er 
frivilligt og ulønnet.”.  
 
Ældrerådet mener dog, at der er forskelsbehandling, når lokalråd får vederlag og vil gerne have, at 
deres bemærkning videregives til politikerne. 
 
Ad 3) På en forespørgsel om borgersamtaler i forvaltningen, orienteredes der om at der ved bor-
gersamtaler og borgerkontakt tilbydes tolk, hvis der er behov for det. 
 
Ad 4a) Det blev besluttet, at der er et behov for et fælles fysisk møde til drøftelse af Sektorplan 18. 
og 19. maj 2015. Forvaltningen fremlægger sag om fysisk møde for ældrerådet med henblik på 
drøftelse og gennemgang af ældrepolitik og sektorplan. 
 
AD 4b) Som led i kommunens åbenhedspolitik foreslår Forvaltningen, at referater fra ældreråds-
møder lægges ud på kommunens hjemmeside. Ældrerådsmedlemmerne er enige om, at referater-
ne godt kan offentliggøres på Kommunens hjemmeside. 
 
AD 4c) Næste Ældrerådsmøde bliver 18. og 19. maj 2015, til dette møde vil resten af møderne bli-
ve fastlagt. 
 


