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Referat 
Konstituerende møde i Handicaprådet 

 
Tid: mandag den 27. september kl. 15.00-17.00 

Sted: Imaneq 34, frokoststuen på 2.sal  
Deltagere: 
Karin Pedersen Thorsen, medlem  
Arnajaaq Lynge, medlem  
Cecilie Marie Jakobsen, medlem  
Cecilie Victoria Schierbeck, medlem, fagchef for Myndighedsområdet 
Vivi Christiansen, medlem, teamleder i Den Fælles Visitation  
Riikki Grønvold, medlem, fagchef for Skoleafdeling  
Inge Olsvig Brandt, medlem, medlem af kommunalbestyrelsen 
Ina Mosgaard, afdelingsleder 
Ejner Grønvold, direktør  
Lone Nukaaraq Møller, direktør  
Sascha Winum Petersen, referent 
 
Afbud:  
Lisa Nielsen, medlem 

Dagsorden: 

1) Introduktionsrunde blandt Handicaprådets medlemmer  

2) Valg af formand og næstformand til Handicaprådet 

3) Intro til Handicaprådet ved direktør Ejner Grønvold  

4) Intro til Handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ved fagchef Cecilie Victoria 
Schierbeck 

5) Handicaprådets vedtægt og forretningsorden 

6) Dagsordenspunkter for næste møde 

7) Eventuelt 

7.1 Praksis fremadrettede – mødetidspunkt på dagen  
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Referat: 

Ad. 1) Introduktionsrunde blandt Handicaprådets medlemmer 

Ejner Grønvold byder velkommen til Handicaprådets konstituerende møde og gennemgår 
dagsorden for mødet. Der lægges ud med en præsentationsrunde blandt Handicaprådets 
medlemmer.  

Inge Olsvig Brandt: er medlem af kommunalbestyrelsen, og er udpeget af kommunalbestyrelsen 
til at repræsentere dem i Handicaprådet. I sidste periode, sad hun også som medlem af rådet, og 
hun ser frem til samarbejdet.   

Karin Pedersen Thorsen: bestyrelsesmedlem i Inooqat, som er en forældreforening for 
udviklingshæmmede børn og unge i Grønland. Hun har været en del af Handicaprådet før, da 
rådet første gang blev etableret, hvor hun sad som formand.  

Cecilie Marie Jakobsen: sidder som formand i NIIK, og bestyrelsesmedlem i Sugisaq. Hun er 
pårørende til en borger med handicap, sin datter. Cecilie ser frem til arbejdet i Handicaprådet.  

Arnajaaq Lynge: er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Autisme i Grønland. Hun ser frem til 
samarbejdet i Handicaprådet.  

Lisa Nielsen: forhindret i at deltage på mødet.  

Vivi Christiansen: er medlem af Handicaprådet og er teamleder i den fælles visitation i 
Forvaltning for Børn og Familie, hvor hun sidder med den overordnet sagsbehandling på 
handicapområdet i forvaltningen.  

Riikki Grønvold: er medlem af Handicaprådet, og er fagchef for skoleafdelingen i Forvaltning for 
Børn og Skole. Hun glæder sig, og ser frem til arbejdet i rådet.   

Cecilie Schierbeck: er fagchef for Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og 
Arbejdsmarked. Hun deltager på møderne indtil den nye fagchef for Handicap og Socialpsykiatri 
tiltræder sin stilling.  

Ina Mosgaard: er afdelingsleder i Forvaltning for Børn og Familie, og repræsentere forvaltningen, 
fordi direktøren var forhindret i at deltage på mødet.  

Lone Møller: er direktør i Forvaltning for Børn og Skole, og sidder med på dagens møde for at 
repræsentere forvaltningen.  

Ejner Grønvold: er direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvilket han blev for godt 
et år siden. Han ser frem til samarbejdet med Handicaprådet, og hvilke inputs de kan tilføre 
handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.  

 

Ad. 2) Valg af formand og næstformand til Handicaprådet 

Ejner Grønvold takker for præsentationsrunden, og Handicaprådet er klar til at konstituerer sig selv 
jf. vedtægterne.  
 
Formand og næstformand i Handicaprådet:  
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Karin Pedersen Thorsen er valgt som formand.  
Arnajaaq Lynge er valgt som næstformand.  
 
Både formand og næstformand er enstemmigt valgt.  
 
Ejner ønsker tillykke, og Handicaprådet 2021-2025 har konstitueret sig med formand, Karin 
Pedersen Thorsen, og næstformand, Arnajaaq Lynge.  

Ad. 3 og 5) Intro til Handicaprådet og dens vedtægter ved direktør Ejner Grønvold  

Ejner Grønvold kommer med en introduktion til Handicaprådet, og dens vedtægter.  

Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq følger kommunalbestyrelsen valgperiode, hvorfor 
rådets funktionsperiode, er i perioden fra 2021 til 2025.  

Formålet med Handicaprådet og dets arbejde, er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske 
spørgsmål, hvor rådets medlemmer kan bidrage med deres viden. Handicaprådet er bindeleddet 
mellem kommunens borgere med handicap og kommunalbestyrelsen, og kan derved formidle 
synspunkter og information begge veje. Rådet skal i sit virke, være med til at fremme informationen 
om forholdene for borgere med handicap i kommunen. Rådet kan sammen med andre foreninger 
mv. indgå i samarbejde der kan fremme forholdene for borgere med handicap i Kommuneqarfik 
Sermersooq.  

Handicaprådet kan tage generelle spørgsmål op til drøftelse, og kommer med forslag til politiske 
og administrative initiativer der vedrører handicapområdet. Rådets opgave er også, at orienterer 
kommunes borgere med handicap om kommunale tiltag der vedrører dem.  

Handicaprådets arbejde skal årligt komme med en beretning om rådets arbejde og forslag til hhv. 
kommunalbestyrelsen, og de politiske udvalg, hvilket er Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked; 
Børn og Familie og Børn og Skole.  

Handicaprådet 2021-2025, skal udarbejde deres egen forretningsorden, hvor de blandt andet skal 
beslutte, hvor tit rådet ønsker at mødes, om det skal være kvartalsvis eller seks gange årligt.  

Kommunalbestyrelsen stiller mødelokaler, kommunikationsudstyr, tolkning/oversættelse, samt 
sekretærbistand til rådighed overfor rådet.  

Medlemmerne af Handicaprådet gøres opmærksomme på, at rådet ikke behandler spørgsmål 
enkeltpersoners forhold, og at rådets rolle primært er et rådgivende- og kontaktorgan mellem 
kommunens borgere med handicap og kommunalbestyrelsen.  

Ejner spørger medlemmerne om de har spørgsmål til Handicaprådets arbejde.  

Flere af medlemmerne fra handicaporganisationer har svært ved at vurdere, hvilke forventninger 
der stilles til rådets arbejde.  

Cecilie Schierbeck: det er op til medlemmerne fra handicaporganisationer, hvor meget de ønsker 
at ligge i arbejdet. I kan vælge, at mødes indimellem møderne, hvis I ikke altid ønsker at 
medlemmer fra kommunens forvaltninger skal deltage. Der er et x-antal møder, hvor forvaltningens 
medlemmer skal deltage, hvor vi vil understøtte jer i rådets arbejde på et mere generelt- og 
udviklingsmæssigt niveau. Det tidligere Handicapråd ville mange ting, og blev frustreret over ikke 
at kunne nå det hele. Hvorfor hendes råd, er at rådet og dens medlemmer finder emner, de 
brænder for, og får sat det på dagsorden.   
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Inge Olsvig Brandt: som medlem af sidste Handicapråd, mindes hun at rådet ved udgangen af 
dens funktionsperiode, kom med en evaluering af deres arbejde, som skulle formidles videre til det 
næste handicapråd.  

Karin Pedersen Thorsen: synes dette vil være relevant for rådet, og dens fremtidige arbejde at få 
indsigt i evalueringen.   

Sekretæren sørger for, at det tidligere handicapråds evaluering fremsendes til 
Handicaprådsmedlemmerne.  

Ad. 4) Intro til Handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ved fagchef Cecilie Victoria 
Schierbeck  

Den nye lovgivning om støtte til personer med handicap, omfatter flere borgere heriblandt borgere 
med handicap, borgere med funktionsnedsættelse og ældre borgere. Handicapområdet vedrører 
på mange måder alle kommunens forvaltninger. Hvilket også betyder, at det vedrører mange af de 
kommunalt ansatte, som sørger for, at disse borgere i bedst muligt omfang kan leve deres liv på 
lige fod med andre.  

I Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked er der fire områder, der på hver sin måde også berører 
handicapområdet, og områderne er: Ældre-, Myndigheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt 
området for Handicap og Socialpsykiatri.  

Myndighedsområdet, som hun selv er fagchef for, sidder med sagsbehandlingen for voksne 
borgere med handicap. Ældreområdet varetager borgere fra pensionsalderen og op efter, og 
Arbejdsmarkedsområdet sørger for, at borgere med funktionsnedsættelser komme godt ud på 
arbejdsmarked, og indgår i tæt samarbejde med erhvervslivet, for at muliggøre dette. Endelig, er 
det området for Handicap og Socialpsykiatri, som varetager voksenomsorgen for borgere med 
handicap, og som er udfører delen, hvor fagchefen for Handicap og Socialpsykiatri vil deltage på 
møderne i Handicaprådet som medlem, når han tiltræder.   

Kommunens handicappolitik vedlægges referatet, til Handicaprådets medlemmer. Cecilie 
informerer, at der kommer en status på sektorplanen i slutning af året.  

Link til Kommuneqarfik Sermersooqs Handicappolitik  

Ad. 6) Dagsordenspunkter for næste møde 

- Godkendelse af forretningsorden 
- Årshjul  
- Gennemgå kommunens handicappolitik  
- Medlemmernes ambition for Handicaprådets arbejde 

Dagsordenspunktet omhandler hvilke emner og hvordan disse emner skal prioriteres. Altså 
medlemmerne af Handicaprådet kan fremlægge hvilke ambitioner de har for rådets arbejde.  

Ad. 7) Eventuelt 

Ad. 7.1) Praksis fremadrettede – mødetidspunkt på dagen  

Handicaprådets medlemmer aftaler, at næste møde afholdes den 04. november kl. 15-17 

Formanden for Handicaprådet og sekretæren sørger for at udarbejde dagsorden for næste møde.  
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Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

 

 


