
Møde i Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq den 7. oktober 2013 

Deltagende medlemmer:  

Else Lea Olsen, Forkvinde Nuuk. 

Laannguaq Lynge, Næstforkvinde, Nuuk. 

Jakob Thorin, Paamiut. 

Akulo Larsen, Tasiilaq. 

Jørgen Sanimuinaq, Ittoqqortoormiit, deltog eller via videokonferencen men da der var problemer med 

udstyret blev det besluttet, at han ikke skal deltage.   

Arnajaraq Karen Eldevig (Referent). 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Meddelelser:  

Fra formanden: 

Formanden udtrykte krav om, at mødereferat skal udfærdiges hurtigere umiddelbart efter mødet.  

               Fra forvaltningen:  

- Aldersrentemodtager I Paamiut kræver, at pensionen bliver sat ind på deres konto den 25. i 

måneden. I den forbindelse blev det nævnt, at borgmesteren under borgermøde i  ”Taqqissuut” 

Paamiut har lovet at undersøge dette. Ældrerådet anbefaler, at de ældre i Paamiut får konkret svar. 

Forvaltningen lover, at lade anbefalingen gå videre til rette vedkommende.  

 

- Ældrerådet kræver, at medlemmerne får mødediæt I stedet for dagpenge. Medlemmet fra Paamiut 

orienterer om, at borgmesteren under borgermødet i Paamiut har virket åben for forslaget og at 

borgmesteren har anbefalet at sagen undersøges.  Medlemmer er godt klar over, at 

medlemsskabet i ældrerådet er baseret på frivillighed, men alligevel ser de gerne, at mulighed for 

udbetaling af mødediæt undersøges.  

 

 



- Ældrerådet stiller krav om, at der skal udstedes kvittering ved hver udbetaling, som de kan bruge 

som dokumentation.  

 

3. Orienteringssager 

Rådet tog fremlagte tal til orienteering og var tilfreds med, at data om ældre kunne fremlægges. De 

krævede at fremlæggelsen sker hvert år fremadrettet. 

     4.a. Det blev besluttet, at Akulo skal avertere efter en suppleant, det samme skal Joorut fra 

Ittoqqortoormiit.  

- Rådet vil gerne have svar på hvorvidt ældre der bor i alderdomshjem kan blive medlemmer. 

Årsagen til dette ønske, er at de ældre der bor i aldershjem er under pleje hos myndighederne, det 

behøver naturligvis ikke betyde, at beboerne i alderdomshjem ikke må blive medlemmer, men 

dette skal undersøges. 

 

- Andre medlemmer påpeger, at medlemmer af ældreforeninger bør være repræsenteret I rådet. 

Dette for at gøre rådet stærkere. Foreningskonsulenterne i Kommuneqarfik Sermersooq bliver 

opfordret til at hjælpe de ældre både i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit med at oprette ældreforeninger 

næste gang foreningskonsulenterne er i disse byer.  

4.b.  Rådet beslutter, at forvaltningen skal opfordres til at fremsende en skrivelse til alle borgere der 

fylder 65 år i løbet af en given år indeholdende information om de ældres rettigheder i forhold til 

ældreforordningen, i skrivelsen skal også vedlægges ansøgningsskema til pension. Denne ønske skal 

videresendes til forvaltningens relevante samarbejdspartnere. 

5. a. Rådet beslutter, at ønske om etablering af møde skal arrangeres af rådets formand i samarbejde 

med sekretæren.  

5.b. rettelser i forretningsorden: 

-  rådet holder 4 gange årligt og ellers efter behov (det understreget, at ”efter behov” i nærværende 

tilfælde betyder, akut behov for møde f. eks. I forbindelse med høringer med kort varsel). En af 

møderne skal afholdes i en anden by i kommunen. Suppleanter skal indkaldes, når medlemmer er 

forhindret ( … 14 dage før skal slettes, idet alle uforskyldt kan blive forhindret) 



- Møde med stående udvalg skal ske umiddelbart efter det første møde i det nye år, for eksempel 

umiddelbart efter 1. møde i 2014. 

- Rettelse i formulering: skal medtages hvis det er relevat. 

- stk. 4: kommunen afholder udgifter. 

Diverse:  

- Jakob Thorin, er ikke sekretær, skal rettes.   

- Fremlæggelser under møde skal med i referatet 

- Vedtægter for Pilutaq skal fremsendes til formanden.  

 

 


