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Referat 
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: onsdag d. 23. januar kl. 14-16 

Sted: Mødelokale 3, Rådhuset, 1. sal, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk   
 

Deltager: 

Viggo Johansen, formand  

Aviaaja Geisler næstformand 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet (MI) 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI  

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet (SI) 

Susanne Kærulff Christensen, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri (SI) 

Kasper Kjeldgård Jensen, referent (SI) 

 

Deltager ikke: 

Martha Lund Olsen, direktør for Børn & Familie (MI) 

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet (MI) 

 

Dagsorden: 
 

1) Nyt fra formanden 

 

1.1 – Møde med udvalget 

Møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked gik godt (formand for Udvalg for Børn og Familie, 

Uju Petersen, deltog også). Men der har ikke været konkrete henvendelser fra politikere eller 

forvaltninger siden. 

 

1.2 – Arbejdsmøder i 2019 

Arbejdsmøder fortsætter efter aftale med Isak Nielsen Kleist, direktør for Forvaltning for Velfærd og 

Arbejdsmarked. 

 

1.3 – Spørgsmål til forvaltningerne: Har Kommuneqarfik Sermersooq hyret en ekstern faglig 

ekspert til Socialstyrelsens seminar i Ilulissat i uge 5 (af Viggo Johansen) 

 

Svar fra Peter Brix 

- Nej, det har forvaltningerne ikke. Socialstyrelsen er arrangør og har selv udvalgt, hvem de 

vil invitere. Generelt mener forvaltningerne, at de er sparsomt repræsenteret på seminaret. 

Socialstyrelsen har udvalgt alle eksterne partere. 

 

Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 10-01-2019 
Sags nr.: 27.69.48-A00-1-19 
Sull. / Sagsbeh.: kakj 
Dir. tlf.: 368120 
Mail: SI@sermersooq.gl 
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2) Nyt fra forvaltningen 

 

2.1: Nye ansættelser i forvaltningerne  

 

Cecilie Victoria Schierbeck er ny fagchef for Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og 

Arbejdsmarked.  

 

2.2: Sektortilsyn 

 

Susanne Kærulff Christensen: 

- Selvstyrets sektortilsyn i samtlige botilbud starter i dag (onsdag d. 23. januar 2019).  

 

3) Godkendelse af referat 

 

Godkendt af Handicaprådet.  

 

4) Punkter  

 

4.1: Evaluering af 2017 og 2018 – status på samarbejdet og hvad skal vi gøre bedre? 

 

Sara Jilsø Fleischer  

- 2017 var kritisabel. Der blev ikke stillet lokaler til rådighed, og inddragelsen var på et 

minimum.  

- Rådet spænder bredt i faglige kompetencer, og det blev ingenlunde udnyttet.  

 

Nanette Arboe Hammeken 

- Det fungerer godt, at Handicaprådet har mulighed for at afholde arbejdsmøder i 

kommunens lokaler. 

- Det var en succes med et møde med udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Der er et stort ønske om flere møder med udvalgene i 2019.  

- Endvidere vil det være godt, hvis møderne i Handicaprådet af og til har et konkret tema, 

som skal afdækkes eller drøftes.  

 

Viggo Johansen 

- Referater fra Kommunalbestyrelsen viser, at politikerne diskuterer emner, der berører 

borgere med handicap, uden at Handicaprådet har været involveret.  

- Der mangler systematisk inddragelse.  

- Den nye handicaplov stiller også krav til, at der skal være et handicapråd i samtlige 

kommuner. Dermed kommer der også krav til, hvordan sammensætningen af rådet skal se 

ud. Det skal kommunen være opmærksom på.  

- Det behøver ikke være så formelt. Ring til os, også uden om de officielle kanaler.  

 

Leila Skydsbjerg Skytte 

- At sidde med som tilforordnet i Handicaprådet bidrager med refleksioner om kommunens 

arbejdsgange og interne labyrinter.  
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- Det giver mig bedre indsigt i, hvordan kommunen fungerer. Det gør MISI i stand til at yde 

bedre rådgivning til pårørende. 

 

Peter Brix 

- Der er en god mulighed for at drøfte sager på tværs af det kommunale og med inddragelse 

af civilsamfundet (Handicaprådet). Den åbne og nysgerrige dialog har været positiv.  

- Peter kan bestemt også tage overvejelser tilkendegivet her i rådet med tilbage til 

forvaltningen.  

- Dialogerne er motiverende, og det er bestemt et vigtigt forum set fra et 

forvaltningsperspektiv.  

 

Susanne Kærulff Christensen 

- Der var tvivl om, hvordan Handicaprådet skulle bruges bedst. Det ser bedre ud nu end for 

et halvt år siden.  

- Det er gode emner, der bliver taget op på møderne. Emnerne er væsentlige, og de giver 

ofte nye vinkler.  

 

4.2. Sara Jilsø Fleischer er ny næstformand i Handicaprådet 

  

Et enig Handicapråd vedtager den. 23. januar 2019, at Sara Jilsø Fleischer er ny næstformand. 

Næstformandsposten var ledig, fordi tidligere næstformand Aviaaja Geisler valgte at overgå til 

menigt medlem af Handicaprådet  

 

4.3: Årshjul for 2019 – mødetidspunkter og fokuspunkter 

 

Viggo Johansen 

- Handicaprådet arbejder fortsat på at komme med deres forslag til fokuspunkter. Derfor 

anbefaler Viggo Johansen, at fokuspunkter og mødetidspunkter diskuteres og afklares til 

næste møde.  

 

Dato for næste møde i Handicaprådet: 

- Torsdag d. 14. marts kl. 14-16.  

 

Næste arbejdsmøde i Handicaprådet: 

- Onsdag d. 20. februar kl. 14-16.  

 

4.4: Handicapsektorplanens 3. fase 

 

Susanne Kærulff Christensen 

- Der er indkaldt til første møde i uge 7. Der bliver ansvarsområderne fordelt, og de 

ansvarlige bliver bedt om/opfordret til at kontakte Handicaprådet.  

- Fokus på overgangen fra barn til voksen er en del af Handicapsektorplanen.  

- Sektorplanen har ligget i ro ret længe. Det ændrer forvaltningen på nu.  

 

Nanette Arboe Hammeken 

- Rådet vil gerne komme med forslag til handicapsektorplanen.  
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- Børn med handicap bør være en integreret del af handicapsektorplanen.  

 

Svar fra Susanne Kærulff Christensen 

- Der er taget udgangspunkt i arbejdet indtil nu (dvs. Handicapsektorplanens 1. og 2. fase). 

Men børn med handicap er et fokuspunkt, og de vil blive involveret i højere grad.  

 

5) Eventuelt 

 

5.1: Forslag til dagsordenspunkter til næste møde 

 

Nanette Arboe Hammeken 

- Hvilke planer er der for handicapområdet med hensyn til opførelsen af den nye skole, som 

skal erstatte ASK og USK?  

o Specialundervisning, adgangsforhold, fritidsaktiviteter  

 

Cecilie Victoria Schierbeck 

- Forvaltningerne og Viggo Johansens erfaringer fra Socialstyrelsens seminar i Ilulissat i uge 

fem.  

 

5.2: Hjælpemidler til udlån på børneområdet (af Nanette Arboe Hammeken) 

 

Nanette Arboe Hammeken 

- Der ønskes hjælpemidler i terapeutteamet til udlån på børneområdet. Voksenområdet er 

velassorteret, men der mangler hjælpemidler (og mandskab) på børneområdet.  

- Afprøvning af et hjælpemiddel er en god måde at sikre, at hjælpemidlet har den tiltænkte 

positive effekt. En bevilling af et hjælpemiddel, man ikke har testet, kan risikere ikke at have 

den ønskede effekt. Derfor vil det være fordelagtigt med et bibliotek. 

 

Sara Jilsø Fleischer 

- Terapeuterne mangler faglig sparring, og derfor er der måske ekstra udskiftning. 

 

Svar fra forvaltningerne 

- Børneterapeuterne hører under voksenområdet, og det efterstræbes altid, at de normerede 

stillinger er besatte. Der søges med andre ord efter nye medarbejdere (af Susanne Kærulff 

Christensen)  

o Anders Stig Frederiksen, afdelingsleder for bl.a. terapeutteamet, inviteres med til 

næste møde. Han kan uddybe om forholdene på terapeutområdet.  

- Det er svært at samle økonomien til at opbygge et hjælpemiddelsbibliotek. 

Bevillingsmæssigt går pengene ofte til enkeltsager og enkelte borgere (af Peter Brix) 

 

Det understreges, at den teknologiske udvikling går stærkt på handicapområdet. Det stiller store 

krav til de ansvarlige indkøbere (af Cecilie Victoria Schierbeck og Viggo Johansen).  

 

Susanne Kærulff Christensen 

- Depotansvarlig skal på uddannelse i Danmark, så han kan reparere flere hjælpemidler selv 

i stedet for at sende dem til Danmark.  
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5.3: Sagsbehandlingen på børneområdet (af Nanette Arboe Hammeken) 

 

Nanette Arboe Hammeken  

- Kommunikationen mellem Dronning Ingrids Hospital og kommunen samt internt i 

kommunen er ikke altid god nok. Det skaber unødig lang sagsbehandlingstid.   

- Halter det stadig på børneområdet med sagsbehandling? Der går lang tid før man får svar 

fra sagsbehandlerne – kan en form for automatisk indkaldelse være en løsning?   

 

Svar fra Peter Brix 

- Forvaltningen er i gang med at vende en arbejdskultur. Det tager lang tid.  

- Ideen er taget til efterretning. 

 

5.4: Naalakkersuisuts forslag til en ny handicaplov  

 

Peter Brix 

- Forslaget til en handicaplov er alt for ambitiøs i relation til kommunernes resurser og 

kompetencer.  

- En langsigtet strategi kan være at engagere frivillige fra civilsamfundet, fordi der er ikke 

kommunale resurser til at løse de opgaver og levere den service, lovgivningen kræver.  

 

Aviaaja Geisler 

- På Færøernes har de stor succes med handicapadræt.   

- Inddragelse af frivillige er deres løsning på mange udfordringer. Studerende blandt andet 

lærere og pædagoger var frivillige som trænere i forskellige idrætsdiscipliner.  

- De erfaringer kan handicapindsatsen og særligt handicapidræt med fordel trække på i en 

grønlandsk kontekst.  

 

 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 
 Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

 

 


