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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivik 
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 27-10-2021 
Sags nr.: EMN-2021-11561 
Sull. / Sagsbeh.: swpe 
Dir. tlf.: 36 81 55 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

Referat 
for møde i Ældrerådet 

 
Tid: onsdag den 27. oktober 2021 kl. 15.00-17.00 

Sted: Mødelokale 1, Rådhuset 
Indkaldte til mødet: 

Marianne Jensen, formand 

Mina Lorenzen, næstformand 

Kirsten Holm, medlem 

Jakob Thorsen, medlem 

Mikael Ludvigsen, medlem  

Arnannguaq Heilmann Christiansen, fagchef for Ældreområdet 

Inge Olsvig Brandt, medlem af kommunalbestyrelsen  

Lise Buchardt, stabschef 

Sascha Winum Petersen, sekretær  

 

Afbud:  

Marianne Jensen, formand 

Inge Olsvig Brandt, medlem af kommunalbestyrelsen 

Lise Buchardt, stabschef 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2021 

3. Gensidig orientering  

3.1 Meddelelser fra formanden 

3.2 Meddelelser fra ældreområdet 

4. Oplæg om samarbejdsaftalen i Kommuneqarfik Sermersooq ved Inge Olsvig Brandt 

5. Ældrerådets forretningsorden 

6. Medlemmernes ambition for Ældrerådets arbejde  

Ældrerådets medlemmer får 2 minutter hver især, til at fremlægge hvilke ambitioner de har 

for Ældrerådets arbejde.  

7. Prioritering af foreløbige indsatsområder 

8. Plan/ideer til orientering af ældre borgere i Kommuneqarfik Sermersooq om Ældrerådet 

9. Årshjul 2022 

10. Forslag til fremtidige oplæg / ønsket materiale til Ældrerådets arbejde  

11. Evt.  

11.1 Beslutningspunkt: suppleanters deltagelse på møderne i Ældrerådet 
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Referat 

I formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Formanden har fremsendt bemærkninger, 

som næstformanden læser op ved punkterne.  

1a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenspunkt 4) behandles ikke i dag grundet afbuddet fra Inge Olsvig Brandt samt foreslår 

formanden at udsætte dagsordenspunkt 7) til næste møde.    

Medlemmerne godkender dagsorden, og udsættelse af dagsordenpunkt 4) og 7). 
 
2a. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2021 

Godkendt.  

3a. Gensidig orientering 

3b. Meddelelser fra formanden 

Jeg har personligt anmodet Inge Olsvig Brandt om at deltage i dette møde, og anmodningen blev 

positivt modtaget. Desværre viser det sig, at det alligevel ikke kan lade sig gøre. Ældrerådet finder 

det beklageligt, at deres intentioner om at få en god start på deres virke ved at mødes med en 

repræsentant for kommunalbestyrelsen til dette møde i sidste øjeblik er blevet aflyst. Ældrerådet 

ønsker, at formanden og næstformanden anmoder om et møde for at drøfte rammerne for 

kontakten med kommunalbestyrelsen. 

3c. Meddelelser fra ældreområdet 

Arnannguaq meddeler, at ældreområdet i sidste uge afholdt ledelsesworkshop med stort fagligt 

udbytte. Man drøftede de udfordringer på tværs af området, og hvordan man kan forbedre disse og 

løfte områdets opgaver.  

Hun ser frem til samarbejdet med Ældrerådet, og er sikker på at rådets arbejde vil gavne området.  

4a. Ældrerådets forretningsorden 

Ved drøftelse af forretningsorden bliver medlemmerne enige, om at rykke punktet til næste møde 

når formanden er til stede.  

Medlemmerne påpeger, at jf. vedtægter skal rådet medvirke til at fremme forholdene for alle ældre 

borgere i kommunen. For at kunne medvirke til dette, mener rådet at man i højere grad skal 

inddrage og samarbejde med ældreforeninger, hvorfor samarbejdet med ældreforeninger bør 

fremgå tydeligere i forretningsorden.  

5a. Medlemmernes ambition for Ældrerådets arbejde 

Medlemmerne får hver især to minutter til at fremlægge deres ambitioner for rådets arbejde.  

Kirsten Holm: Ældrerådet bør fokusere arbejdet på at fremme ældres forhold i kommunen ved, at 

forbedre mødet med kommunen, her med tanke om one-door princippet. Samt kigge på de 

udfordringer og ulemper der kan være ved kommunens politik, om at ældre bør forblive i eget hjem 

så længe muligt. Årligt bør der være et informationsmøde for borgere der når pensionsalderen.  
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Mikael Ludvigsen: Vil gerne belyse ældres økonomiske forhold i kommunen, og hvordan 

alderspension kan opleves statisk. Ældre skal oplyses om hvilke økonomiske rettigheder de har, 

og rådet bør medvirke til at gentænke de nuværende forhold fx rabatordninger ifm. busordninger 

for ældre når de skal til lægen.  

Mina Lorenzen: Rådet bør medvirke til at sikre en mere smidig og gennemsigtig 

henvendelsesmåde for ældre borgere til kommunen, et såkaldt one-door princip. Samt medvirke til 

at ældre kan få større indsigt i hvilke rettigheder de har i mødet med kommunen.  

Jakob Thorsen: Vil med Ældrerådet gerne sætte fokus på ældres vilkår og ældres værdighed. 

Han oplever det uværdigt for ældre borgere at blive sendt sted til sted, for at få en service eller 

sagsbehandling.  

Marianne Jensen vil på næstkommende møde fremlægge sine ambitioner for rådets arbejde. 

6a. Plan/ideer til orientering af ældre borgere i Kommuneqarfik Sermersooq om Ældrerådet  

Ældrerådets medlemmer beslutter, at punktet udsættes til næste møde.  

7a. Årshjul 2022 

Ældrerådets medlemmer beslutter, at punktet udsættes til næste møde.  

8a. Forslag til fremtidige oplæg/ønsket materiale til Ældrerådets arbejde 

Medlemmerne finder det relevant at inddrage og indgå i samarbejde med ældreforeninger i 

kommunen. Foreningerne sidder med information om ældre borgeres forhold og vilkår, som vil 

gavne Ældrerådets arbejde. Ældrerådet ønsker at komme i kontakt med ældreforeninger fra 

kommunens byer.  

Et andet relevant oplæg vedrører kommunens sagsbehandling, så rådet kan danne forståelse for 

sagsbehandlingsgangen samt hvilke rettigheder ældre borgere har.  

9a. Evt.  

Jakob Thorsen som er bosiddende i Paamiut, vil fremadrettede deltage på møderne pr. telefon.  

Ældrerådet finder det ærgerligt, at rådet ikke er repræsenteret i alle kommunens byer. Det skal 

undersøges, om der er mulighed for at finde en repræsentant fra Østgrønland.  

9b. Beslutningspunkt: suppleanters deltagelse på møderne i Ældrerådet  

Medlemmerne beslutter, at suppleanter kan deltage på møderne uden stemmeret.  

Til næste gang skal det undersøges, hvorledes suppleanten i et ældrerådsmedlems fravær, kan 

stemme på vegne af medlemmet.  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

  


