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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 21-09-2021 
Sags nr.: EMN-2021-11561 
Sull. / Sagsbeh.: swpe 
Dir. tlf.: 36 81 55 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

Referat 
Konstituerende møde i Ældrerådet 

 
Tid: tirsdag den 21. september kl. 15.00-17.00 

Sted: Mødelokale 1, Rådhuset 
Deltagere: 
Jakob Thorsen, medlem 
Kirsten Holm, medlem 
Marianne Jensen, medlem 
Mina Lorenzen, medlem 
Daniel Blytmann, suppleant 
Ejner Grønvold, direktør 
Sascha Winum Petersen, sekretær  
 
Afbud:  
Mikael Ludvigsen, medlem  
Dorthea Josefsen, suppleant 
Arnannguaq Heilmann Christiansen, fagchef for Ældreområdet  

 

Dagsorden: 

1) Introduktionsrunde blandt Ældrerådets medlemmer  

2) Intro til Ældrerådet ved direktør Ejner Grønvold  

3) Intro til Ældreområdet ved direktør Ejner Grønvold  

4) Ældrerådets vedtægter og forretningsorden 

5) Valg af formand og næstformand til Ældrerådet 

6) Dagsordenspunkter for næste møde 

7) Eventuelt 

7.1 Praksis fremadrettede  

- Mødetidspunkt ved fremtidige møder 

- Fremsendelse af dagsordner og referater mv. pr fysisk og/eller digital post 
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Referat:  

1) Introduktionrunde blandt Ældrerådets medlemmer  

Direktør Ejner Grønvold byder alle velkommen, og går dagsorden igennem for mødet. 
Indledningsvis lægges der ud med en præsentationsrunde blandt Ældrerådets medlemmer og 
suppleant.  
 
Kirsten Holm: Kirsten er fra 1954, og blev pensionist i 2016. Hun indsendte sin ansøgning til 
Kommuneqarfik Sermersooqs Ældreråd med den forhåbning og indgangsvinkel om at hun gerne 
ville forbedre ældres vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
Mina Lorenzen: Mina er 70 år gammel og har førhen arbejdet som pædagog, men er nu 
penisionist. I sin dagligdag er hun aktiv, også i foreningslivet, hvor hun er medlem af 
Timersoqatigiiffik Qeersaat. Som medlem af Ældrerådet vil hun gerne realisere rådets arbejde til 
konkret handling, og ikke bare snak. Hun glæder sig til arbejdet i Ældrerådet, og samarbejdet med 
de øvrige medlemmer.  
 
Marianne Jensen: Marianne er oprindeligt fra Ilulissat, men har haft sin faste base i Nuuk siden 
1991. Hun er uddannet lærer og cand. mag. i Grønlands Kultur- og Samfundshistorie. Over en 
tiårig periode fra 1989 – 1999 havde hun en politisk karriere, de første to år som borgmester i 
Ilulissat og de næste otte år som landsstyremedlem. Udover det har hun over en treårig periode 
arbejdet i FN-organisationen ILO (International Labour Organization) som chefrådgiver for 
oprindelige folks rettigheder. Hun ønsker med sit medlemskab i Ældrerådet, at ældre i højere grad 
bliver hørt og med den understregelse, at ældre ikke blot er en byrde for samfundet.   
 
Daniel Blytmann (suppleant): Er fra Upernavik og flyttede til Nuuk i 2016. Gennem sit arbejde på 
Sana er han blevet interesseret i ældreområdet, og indsendte sin ansøgning til Ældrerådet, for at 
være med til at kunne forbedre ældres vilkår i Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
Jakob Thorsen: Bor i Paamiut, og blev pensionst i 2007 som 63 årig. Han har været medlem af 
Ældrerådet i perioden 2013-2017. Han glæder sig til at møde de andre Ældreråds medlemmer og 
suppleanter personligt, og til samarbejdet i Ældrerådet. 
 
Mikael Ludvigsen (medlem): forhindret i at deltage på mødet.  
 
Dorthea Josefsen (suppleant): forhindret i at deltage på mødet. 
 

2) Intro til Ældrerådet ved direktør Ejner Grønvold 
Ejner Grønvold takker for præsentationsrunden, og kan høre at Ældrerådets medlemmer og 
suppleant kommer med forskellige baggrunde og erfaringer, som han er sikker på vil gavne 
Ældrerådets arbejde.  
 
Ældrerådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i udformning og tilrettelæggelsen af 
kommunens politik på ældreområdet. Udover rådets rolle som et rådgivende organ, er det også 
bindeleddet mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen, der i sit virke kan skabe 
debat og oplyse om ældres forhold i Kommuneqarfik Sermersooq. Ældrerådets kan derved være 
med til at fremme forholdene og skabe bedre vilkår for kommunens ældre borgere.  
 
Rådet kan sammen med kommunens foreninger, brugerråd og grupper indgå i samarbejde, for at 
de sammen kan fremme forholdene for kommunens ældre borgere.  
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Ejner understreger, at Ældrerådets arbejde vedrører alle ældre borgere i Kommuneqarfik 
Sermersooq, altså alle ældre borgere i kommunens byer og bygder.  
 

3) Intro til Ældreområdet ved direktør Ejner Grønvold 
Arnannguaq Heilmann Christiansen er fagchef for Ældreområdet, og det var meningen, at hun 
skulle introducere Ældrerådet til ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Arnannguaq blev 
forhindret i at deltage på mødet, men vil deltage på møderne i Ældrerådet fremadrettet. Ejner 
Grønvold vil i stedet komme med en kort introduktion til ældreområdet.  
 
Ældreområdet hører under Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, som er en det største 
forvaltninger i Kommuneqarfik Sermersooq med op til 700 medarbejdere. Forvaltningens områder 
er følgende: Ældreområdet, Myndighedsområdet, området for Handicap og Socialpsykiatri og 
Arbejdsmarkedsområdet.  
 
På ældreområdet er der fire plejehjem med 118 pladser, hvoraf 22 af dem er demenspladser. 
Yderligere er der afdelingen med demenskoordination, der servicerer 192 klienter. Ældreområdet 
har også to ældrekollektiver beliggende i henholdvis i Ittoqqortormiit og Qeqertarsuatsiaat.  
 
I kommunens byer og bygder er der 380 hjemmehjælpsmodtagere. Modtagerne kan have 
forskelligeartede behov, hvor hjemmehjælpen tilrettelægger deres arbejde for at kunne 
imødekomme disse.  
  
Visitationsenheden står for selve visitation på ældreområdet, hvilket vil sige, at de står for 
sagsbehandling og bevillinger på området – altså visitationen står for at visitere borgere til 
plejehjem, ældrekollektiver, demenskoorditorerne samt til yderligere støtte for ældre borgere i 
Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
Kirsten Holm: finder tallene interessante, og har personligt oplevet lang sagsbehandlingstid. Har 
på et andet oplæg hørt, at ventelisten på plejehjemmene er lang – har man glemt de ældre?  
 
Marianne Jensen: har selv erfaringer med, hvor besværligt det kan være at henvende sig til 
kommunen. Påpeger dog, når det lykkes komme igennem til en sagsbehandler, så er kvaliteten 
god. 
 
Ejner Grønvold: Det er dejligt at høre jeres holdninger, og I vil have mulighed for at drøfte dette på 
møderne i Ældrerådet. Dog skal det påpeges at visitationsenheden følger kvalitetsstandarder, som 
er godkendt af kommunalbestyrelsen. Samt at kommunens ældrepolitik ligger vægt på, at ældre 
borgere i videst muligt omfang bør være længst i eget hjem.  
 
Ældreområdet indgår i tæt samarbejde med interne områder i forvaltningen, herunder 
Myndighedsområdet og området for Handicap og Socialpsykiatri, hvor terapeuetteamet servicerer 
på plejehjemmene.  
 
Derudover har Ældreområdet haft et godt samarbejde med de tidligere Ældreråd samt med 
ældreforeninger i kommunen. Derudover har området også et tæt samarbejde med 
sundhedsledelsen og sundhedsvæsnet, særligt i forbindelse med projektet i Paamiut. Der er også 
andre projekter, som Arktisk Aldring, som omhandler ældre borgeres vilkår i Grønland, hvor 
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projektet prøver at belyse dette. Derudover er der uddannelsesinstitutionen PI, hvor området får en 
del lærlinge fra.  
 
Mina Lorenzen: ønsker en grønlandsk udgave af powerpointpræsentation.  

Sekretæren: sørger for, at powerpointpræsentation bliver udleveret på grønlandsk på næste 
møde.  

4) Ældrerådets vedtægter og forretningsorden 

Ældrerådet har forud for mødet fået udleveret Ældrerådets vedtægter, og er enige om, at 
vedtægtspunkterne ikke gennemgås punktvis og er indforstået med vedtægterne. I stedet stilles 
der spørgsmål, hvis noget er uklart.  

Marianne Jensen: opstår der uoverenstemmelse i vedtægternes § 3 stk.4 og § 6 stk 3? – fordi der 
i førstnævnte står, at Ældrerådet skal holde sig orienteret om forholdene blandt alle kommunens 
ældre borgere, hvorimod i sidstnævnte er rettede mod foreninger og aktivitetscentrets ledelse.  

Ejner Grønvold: vedtægtens § 3 stk. 4. omhandler Ældrerådets opgave i at holde sig orienteret 
om ældre borgeres forhold, hvorimod § 6 stk. 3 er Ældrerådets mulighed for samarbejde og indgå i 
dialog med foreninger og aktivtetscentrets ledelse. Hvorfor dette ikke bør være i 
uoverenstemmelse.  

Mina Lorenzen: finder det dejligt, at Ældrådet får debattere. Gennem hendes arbejde i forskellige 
foreninger, synes hun det vil være en god ide at Ældrerådet indgår i tæt samarbejde med relevante 
foreninger. 

5) Valg af formand og næstformand 

Ejner Grønvold indleder med, at Ældrerådet jf. vedtægterne skal konstituere sig selv. Og der i 
vedtægterne ikke står, hvor mange medlemmer der skal være tilstede før Ældrerådet kan 
konstituerer sig. Ældrerådets medlemmer, pånær Mikael Ludvigsen, er tilstede på mødet. De 
tilstedeværende medlemmer beslutter at konstituterer sig på dette møde.  

Stiller op som formand:  

- Marianne Jensen  

Marianne Jensen ønsker at stille op som formand for Ældrerådet,  og finder det interessant grundet 
hendes erfaringer som politiker.Hun blev nødsaget til at gå ud af politik efter hendes hjernblødning, 
og efter hun har fået det bedre, har hun savnet det ligesiden. Som formand vil hun lægge vægt på 
samarbejde og åben dialog, der kan bane vej for at forbedre vilkårene for ældre borgere i 
Kommuneqarfik Sermsooq. 

Valgt til formand: Marianne Jensen, enstemmigt valgt.  

Stiller op som næstformand:  

- Mina Lorenzen  

Valgt til næstformand: Mina Lorenzen, enstemmigt valgt.  

Ejner Grønvold: Ældrerådet 2021-2025 har nu konstituteret sig selv med Marianne Jensen som 
formand, og Mina Lorenzen som næstformand.  

6) Dagsordenspunkt for næste møde 
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- Ældrerådets forretningsorden  
- Udarbejdelse af årshjul 
- Medlemmernes ambition for Ældrerådets arbejde  

Marianne Jensen: kommer med et dagsordenspunkt, hvor medlemmerne til næste møde skal 
fremlægge de visioner om forbedringer, som ligger til grund for deres ønske om at være medlem af 
Ældrerådet. På baggrund af de fremlagte visioner kan Ældrerådet drøfte en foreløbig prioritering af 
rådets arbejde. 

- Fremtidige oplæg / og ønsket materiale til Ældrerådets arbejde  

Ældrerådets medlemmer har igennem mødet forespurgt forskelligt materiale og relevante oplæg, 
som vil bidrage til mere viden på området, og gavne Ældrerådets fremtidige arbejde. Eksempler på 
disse materialer og/eller oplæg vedr. arbejdet i Arktisk Aldring, information vedrørende 
boligsituationen for ældre borgere, særligt i Nuuk.  

Flere i Ældrerådet har hørt, at Inge Olsvig Brandt i radioen redegjorde for igangværende tiltag på 
ældreområdet, herunder vedrørende boliger til ældre. Marianne Jensen anmoder administrationen 
om at undersøge muligheden af, at Inge Olsvig Brandt på næstkommende møde kommer med en 
lignende statusopdatering vedrørende de tiltag, som kommunalbestyrelsen har igangsat på 
ældreområdet på baggrund af indstillinger fra det afgåede Ældreråd.  

Marianne Jensen: på næste møde kan Ældrerådet drøfte hvilke oplæg og hvilket materiale rådet 
finder interessant.  

7) Eventuelt  

Ejner Grønvold: Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har fået en forespørgsel ang. 
udbetaling af mødediæter i forbindelse med ældrerådets møder. 

Medlemmerne af Ældrerådet er frivillige, og derfor udbetales ikke honorar eller diæter i forbindelse 
med rådets virke. Der er budgetmæssigt alene bevilliget midler til, at kommunen bistår ældrerådet 
med en sekretariatsbistand, der omfatter udarbejdelse af dagsordner, mødeindkaldelser, 
referatskrivning, tolkning og mødelokale/udstyr til telefon/videomøde. Forvaltningen vil i 2021 finde 
midler, så Ældrerådets medlem fra Paamiut får mulighed for mulighed for at mødes fysisk med 
Ældrerådets øvrige medlemmer.  

Marianne Jensen: Kan Ældrerådets suppleanter deltage på møderne fremadrettet, eller er der 
noget der skulle stå i vejen for dette?  

Sekretær: får undersøgt dette, og vender tilbage med svar.   

7.1 Praksis fremadrettede  

Mødetidspunkt ved fremtidige møder  

Ældrerådet har besluttet, at mødetidspunktet vil være mellem kl. 14-15, og møderne ikke 
afholdes om onsdagen.  

Rådet ønsker det næste møde er i oktober. Formanden og sekretæren finder en dato, og 
viderebringer det til de øvrige medlemmer.  

Fremsendelse af dagsordner og referater mv.  

Ældrerådet har forskellige holdninger til fremsendelse af dagsorden og referater mv.  
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Marianne Jensen, Mina Lorenzsen og Kirsten Holm ønsker at fremsendelsen sker pr. mail, og 
Jakob Thorsen ønsker fremsendelsen sker gennem fysisk post.  

Ældrerådet har besluttet, at referater godkendes på næstkommende møde.  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 


