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Referat 

Gensidig orientering 

Lovforslag omkring Grønlands råd for menneskerettigheder giver mulighed for at en af pladserne re på 

rådet reserveres til en ældre repræsentant. Der er høringsfrist d.11. december. Ældrerådet stiller sig positiv 

overfor forslaget om en plads og vil afgive høringssvar herom. 

Snerydning 

Fra 1. januar 2018 vil borgere kunne modtage visiteret snerydning. Borgere er omfattet hvis:  

 Borger, bor i egen bolig, og som ikke hører under INI eller ISERIT 

 Der må ikke være andre på adressen, som kan rydde sne selv 

Der forud-visiteres nu så borgere, kommunen har kendskab til, kan modtage hjælpen så fra 1. januar hvis 

det skulle være nødvendigt.  

Steder, hvor snerydning ikke kan lade sig gøre, og hvor borgere er berettiget hjælp vil der kunne tilbydes 

hjælp til indkøb. 

Demens 

Forvaltningen sætter fokus på demens ved blandt andet at udarbejde handleplaner, som adresserer 

medarbejderkompetencer, økonomi og demensvenlige boliger. 

Der samarbejdes med Københavns Universitet om ældre grønlænderes levevilkår, hvor der arbejdes på at 

afvikle en konference, hvor Ældrerådet blandt andre vil blive inviteret.  

Pengesager 

Forvaltningen er opmærksom på, at nogle pårørende forsøger at presse vores plejehjemsbeboere til at 

udlevere penge. Medarbejdere på de kommunale enheder er blevet instrueret i at sikre de kun udleverer 

penge til de ældre borgere og ikke pårørende. 

Mødeform og årshjul 

Der er et ønske om at have tættere dialog med politikerne f.eks. med flere faste møder med udvalget eller 

fast deltagelse fra formanden på ældrerådsmøderne udover det ene årlige møde med udvalget. 

Vigtigt at huske at Sermersooq er mere end Nuuk. 

Der er et gensidigt ønske om at inddrage ældrerådet i højere grad. F.eks. i forbindelse med udarbejdelse af 

demensstrategien. Strategien sættes på dagsorden til februarmødet. 
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Punktet om ældreflugten til DK kommer på dagsorden til de næste to møder ligesom demensstrategien. 

Der vil blive afholdt en workshop i februar vedrørende status på ældrepolitikken som ældrerådet vil blive 

inviteret med til. 

Århjulet opdateres og sendes med referatet ud.  

Statistikker på ældreområdet (fast punkt) 

Tallene blev taget til efterretning. Der er tilsyneladende en fejl i skemaet omkring antallet af plejehjems 

beboere. Tallet burde være højere.   

Til næste møde foreslås det at undersøge om det er muligt at få tal fra Grønlandsstatistik omkring hvor 

mange fattige som er en del af den ældre befolkning. Det vil også blive tilføjet, hvor mange hjemløse ældre, 

der er i kommunen. 
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