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Referat 
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: Torsdag den 05. oktober kl. 15.00-17.00 
Sted: Direktørens kontor, 2.sal, Imaneq 34 

 

Deltagere: 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Viggo Johansen, formand 

Paulus Napatoq, medlem 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Aviaaja Geisler, næstformand - afbud 

Kista Lynge Høegh, konstitueret direktør - afbud 

Allison Hansen, fagchef 

Lotte Have, fagchef 

Betinna Johansen, fg. fagchef - afbud 

Laila Skydsbjerg Skytte, psykolog 

Jeppe Toftdahl, referent 

 

Referat: 

1) Seneste nyt fra forvaltning ved fagchef Allison Hansen 

Lige nu er vi er i gang med en budgetperiode for 2018, hvor budgettet er sendt til politisk 

godkendelse. Forvaltningen vil gerne tage imod ideer fra rådet i løbet af året, men idéer der 

er økonomi i, vil der skulle laves sagsfremstillinger på mhp. om der er politisk opbakning. 

Dernæst kommer fremstilling af den økonomiske proces, der vil foregå forskelligt afhængig 

af hvad tid på året vi befinder os.  

En ny samarbejdsaftale på handicapområdet er under udarbejdelse mellem IS, MI og MA.  

OCN-forløbet forsætter og videreudvikles i samarbejde med Færørene, hvor vi forsøger at 

lave tilbud, der er tilpasset grønlandske forhold.  

Vi oplever udfordringer på voksenområdet, hvor borgere under 66 år med udfordringer kun 

kan tilbydes en plads på plejehjem. Kommunen mener ikke, at det er værdigt at unge 

mennesker, der er omfattet, skal bo på plejehjem. 

 

2) Intro til Omsorgsservice ved fagchef Lotte Have 
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Der er netop ansat en fysioterapeut inden for handicap og socialpsykiatri. Derudover 

arbejder vi med velfærdsteknologi og rehabiliterings delen. Ligeledes har vi 

demenskoordinatorer, der også betjener borgere under 66 år, der har behov for det. 

Visitationsenheden har en vigtig opgave på handicapområdet, hvor de blandt andet 

arbejder med visitation til handicapvenlige boliger, hjemmehjælpsydelser og koordinerer 

udskrivelser til et relevant tilbud. Terapeuterne på børneområdet har tidligere været 

tilknyttet IS, men kommer fremover til at være i MISI. Dette skal sikre, at forvaltningen 

sætter fokus på, at terapeuterne får endnu mere fokus på børn og unge. 

 

3) Intro til Forvaltning for Børn og Skole (MA) ved psykolog Laila Skydsbjerg Skytte 

I MA er MISI, Skole og Dagtilbud og Sundhed og Fritid. MISI er rådgivningscenter for børn 

og unge. MISI er lige nu i gang med en proces, hvor terapeuterne er ved at blive en del af 

afdelingen. Terapeuterne arbejder blandt andet med borgere med handicap. Derudover 

varetager MISI den pædagogisk psykologiske rådgivning på børneområdet. MISI kan ikke 

give diagnoser, men de rådgiver forældre, lærer og pårørende, der henvender sig til MISI. 

MISI laver ikke opsøgende arbejde på nuværende tidspunkt, men tager imod henvendelser 

fra blandt andet borgerne.    

 

4) Intro til Forvaltning for Børn og Familie (MI) ved fungerende fagchef Betinna Johansen  

Dette punkt er blevet udsat, da MI ikke deltog ved mødet. 

5) Punkter fra Handicaprådet 

Nanette: Der er behov for at sætte fokus på kvalifikationerne på støttepersonerne. Det 

kunne være igennem supervision og opkvalificering. Der skal fokus på, at støttepersonerne 

formår at give løfte den pædagogiske opgave det er at være støtteperson. Kommunen skal 

være med til at klæde deres medarbejdere på. Dette må gerne komme med til politikerne, 

så der kan komme fokus på dette. Derudover skal lærerne i specialklasserne klædes 

ordentligt på til at varetage den arbejdsopgave, de er blevet sat til at udføre. 

Rådet vil gerne have var tal for hvor mange handicappede der er i kommunen + hvilke 

handicaps der er tale om fordelt på alder. For at kunne lave langsigtede planer/politik er det 

nødvendigt at kunne definere hvilke behov der er, inden tiltag iværksættes. 

Støttepersoner er et fokusområde for kommunen i flere forvaltninger, hvor diskussionerne 

allerede kører.  

 

6) Eventuelt 

Forvaltningen bringer statistik med til næste møde.  

Derudover sender forvaltningen forretningsorden for rådet.  

 

 

Forvaltningen har arrangeret nogle initiativer i forbindelse med handicapugen. 
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Forvaltningen aftaler et nyt mødetidspunkt med rådet snarest. Derudover fremsender 

forvaltningen et udkast til en forretningsorden til Handicaprådet. 

 

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


