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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 13-06-2018 
Sags nr.: 47.00-A08-1-17 
Sull. / Sagsbeh.: lajk 
Dir. tlf.: 368034 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

Referat af dialogmøde i Handicaprådet 
 

Tid: onsdag den 13. juni kl.: 14.00 – 15.30 
Sted: Kuussuaq 2, mødelokale 2 Rådhus, 1. sal 

 

 

Deltagere: 

Viggo Johansen, formand  

Aviaaja Geisler, næstformand 

Paulus Napatoq, medlem 

Peter Brix Adsersen, fagchef for myndighedsområdet for børn og familie 

Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI 

Isak Nielsen Kleist, direktør for Velfærd og Arbejdsmarked  

Lars Jørgen Kleist, koordinator/referent – specialkonsulent i Velfærd og Arbejdsmarked 

 

Deltog ikke til mødet: 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Sofia Rossen, fagchef – Myndighedsområdet 

Ellen Magnussen, fagchef – foranstaltningsområdet for Børn og Familie 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

 

 

Dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt, med ændringer således at punkt 4.1, 4.2, 4.3 blev udsat til næste 

møde da, Fagchef Sofia Rossen ikke deltog til mødet pga. sygdom. Der blev derefter præsenteret 

mødedeltagerne. 

- Isak Nielsen Kleist, ny direktør for Velfærd og Arbejdsmarked. 

- Peter Brix Adsersen, fagchef for myndighedsområdet for børn og familie 

- Laila Skydsbjerg Skytte, rådgivningschef for MISI 

- Viggo Johansen, formand  

- Aviaaja Geisler, næstformand 

- Paulus Napatoq, medlem 

- Lars Jørgen Kleist, koordinator/referent – Specialkonsulent i Velfærd og Arbejdsmarked 

 

1) Nyt fra forvaltningen  

Isak - vil holde et møde med Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i næste uge - uge 25.  

- I forhold til den nye organisering i forvaltningen – aftales det at Isak holder et møde med 

Handicaprådets formand Viggo Johansen omkring den forestående ændring af 

organiseringen i forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.  
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- Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked har af mødet den 12. juni 2018, godkendt 2 

handicappede der skal på skoleophold og uddannelse i Danmark. Dertil er der også 

bevilliget for køb af ATV køretøj.    

 

Peter - Der er lavet en ny organisering hvor forvaltningen for børn og familie er inddelt i 

Myndigheds- og Foranstaltningsområde. 

 

Laila – har sammen med psykolog Arnannguaq holdt et møde med en talepædagog fra det 

nye handicapcenter i Sisimiut omkring det fremtidige samarbejde. 

- MISI vil i år i samarbejde med Skoleafdelingen oprette en Specialklasse for 4 børn med 

særligt behov som vil ligge ude på Nuussuaq Skolen. 

- MISI fortalte ved sidste møde, at man var i gang med en proces, hvor børneterapeuterne 

bliver en del af afdelingen under MISI, men det bliver ikke tilfældet pga. de arbejder under 

andre lovgivning. mv. børneterapeuterne forbliver i Forvaltning for Børn og Familie. 

 

2) Godkendelse af sidste mødets referat. 

 

Beslutning:  

Referatet er godkendt uden ændringer 

3) Godkendelse af udkast til forretningsorden for Handicaprådet i Kommuneqarfik                                                

Sermersooq – revideret efter mødet den 5. marts 2018. 

Beslutning:  

Revideret forretningsorden af 13. juni 2018 godkendt. 

  

4. Punkter fra Handicaprådet:  

Orienteringspunkter: 

4.1 Orientering omkring den nye landsdækkende handicapcenter og hvilke tiltag der er 

planlagt. Handicaprådet har ved sidste møde ønsket en orientering til næstkommende 

møde. (Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked). 

Beslutning:  

Punkt 4.1 er udsat til næste møde. 

 

4.2 Drøftelse af Handicappolitik – Handicaprådet har ved sidste møde besluttet, at der 

ønskes en orientering fra forvaltningerne (SI, MI og MA) om der er igangsat en 

tilbundsgående undersøgelse om børn og unge på området: 

 

o Dagtilbud 

o Skoletilbud 

o Daginstitutionstilbud 

o Fritidstilbud  

Handicaprådet var også enig i at såfremt et medlem i rådet har et punkt til drøftelse om 

handicappolitikken – skal det tages som punkt op i handicaprådet til drøftelse til 

næstkommende møde. Der er ikke indkommet noget punkt til drøftelse til dette møde. 

Beslutning:  

Punkt 4.2 er udsat til næste møde. 
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4.3 Orientering om antallet af handicappede og hvilke handicaps der er tale om fordelt på 

alder i Kommuneqarfik Sermersooq. Forespørgsel fra Nanette Hammeken Arboe. 

Der er udarbejdet en Handicap oversigt i Kommuneqarfik Sermersooq over en fordeling af 

- Voksne handicappede borgere og kønsfordeling 

- Børn og unge borger 

- Oversigt af anbragte indenfor/udenfor Grønland.   

Af oversigten kan det ses en fordeling af diagnose med kategoriseret alders- og 

kønsfordeling for hhv. for Grønland og i Danmark. Derudover indeholder oversigten over 

fordeling af anbragte inden- og udenfor Kommuneqarfik Sermersooq. 

Beslutning:  

Punkt 4.3 er udsat til næste møde. 

 

5. Handicaprådet skal beslutte hvilke udvalg – eller udvalgsformænd – man ønsker at 

holde et møde med og hvilken datoer møderne ønsket afholdt.  

 

Der er 3 udvalg og medlemmerne er:  

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Charlotte Ludvigsen (IA) Formand 

Inge Olsvig Brandt (IA) 

Rasmine Geisler (IA) 

Randi Vestergaard Evaldsen (D) 

Rolf Pike (S) 

Udvalg for Børn og Familie 

Uju Petersen (IA) Formand 

Rasmine Geisler (IA) 

Inge Olsvig Brandt (IA) 

Knud Mathiassen (IA) 

Ane Egede Mathæussen (S) 

 

Udvalg for Børn og Skole 

 Nivi Olsen (D) Formand 

 Henrik Rachlev (IA) 

 Knud Mathiassen (IA) 

 Uju Petersen (IA) 

 Thiiooq Knudsen (S) 

 

Dato for ønske om et møde: 

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

 

- dato:__________________________ 
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Udvalg for Børn og Familie 

 

- dato:__________________________ 

 

Udvalg for Børn og Skole 

 

- dato:__________________________ 

  

Beslutning: 

Formanden og næstformanden drøfter ved et møde senere hvornår Handicaprådet kunne 

holde et møde med udvalgene. Næstformanden kontakter de øvrige medlemmer af rådet 

for at høre til emner til drøftelse med udvalgene, samt høring omkring forslag til 

mødedatoer. Forslag til mødedatoer indsendes til Lars Jørgen. 

 

 

6. Eventuelt 

Ingenting. 

 

Næste møde mellem 22. august 2018 kl.: 14-16 

 

 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 
 

 

 

Suliffeqarnermut Isumaginninnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


