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Referat 
for møde i Handicaprådet 

 
Tid: torsdag den 04. november kl. 15.00-17.00 

Sted: Mødelokale 1, Rådhuset 
Indkaldte til mødet: 

Karin Pedersen Thorsen, formand 

Arnajaaq Lynge, næstformand 

Lisa Nielsen, medlem  

Cecilie Marie Jakobsen, medlem  

Cecilie Victoria Schierbeck, fagchef for Myndighedsområdet  

Vivi Christiansen, teamleder i Den Fælles Visitation  

Riikki Grønvold, fagchef for Skoleafdeling  

Inge Olsvig Brandt, medlem af kommunalbestyrelsen  

Sascha Winum Petersen, sekretær  

 
Afbud:  
Cecilie Marie Jakobsen, medlem 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af sidste mødes referat – den 27. september 2021 

3. Gensidig orientering  

4. Handicaprådets forretningsorden 

5. Oplæg om kommunens handicappolitik ved Cecilie Victoria Schierbeck 

6. Medlemmernes ambition for Handicaprådets arbejde  

7. Årshjul  

8. Evt.  
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Referat: 

Ad. 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.  

Ad. 2) Godkendelse af sidste mødes referat – den 27. september 2021  

Det blev foreslået, at dagsorden fremgår i mødereferatet, og at referatets punkter skrives som Ad. 

1), Ad. 2) osv.  

Sekretæren retter referatet til, og referatet er efterfølgende godkendt.  

Ad. 3) Gensidig orientering 

a.  Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked  

Cecilie Schierbeck meddeler rådet, at handicapområdet i kommunen er ved at revidere 

handicapsektorplanen og handicappolitikken.  

Det vil komme i høring hos rådet. 

 

b. Handicaporganisationer  

Arnajaaq Lynge, som er medlem af Landsforeningen Autisme – kreds Grønland vil blot fortælle, at 

foreningen i øjeblikket er mindre aktive, fordi de skal have ny formand.  

Lisa Nielsen var forhindret i at deltage på sidste møde, og introducerer sig selv. Hun er medlem af 

Handicaprådet og formand for Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (KTK).  

c. Kommunalbestyrelsen 

Inge Olsvig Brandt meddeler rådet, at kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har 

indgået budgetforlig for 2022. På handicapområdet vil man i 2022 fokusere på One-door 

princippet, og udbrede princippet.  

Ad. 4) Handicaprådets forretningsorden  

Handicaprådet har forud for mødet fået tilsendt det tidligere Handicapråds forretningsorden. 

Ved gennemgangen af det tidligere råds forretningsorden, har Handicaprådet rettelser til 

forretningsordens pkt. 2, hvor fagchefens titlen ændres fra voksen-omsorg til fagchef for Handicap 

og Socialpsykiatri.  

Derudover er der sproglige rettelser til den grønlandske udgave. Arnajaaq har fremsendt 

rettelserne til sekretæren, og sørger for at det bliver rettet til.    

Forretningsorden kommer til godkendelse ved næstkommende møde.  

Ad. 5) Oplæg om kommunens handicappolitik ved Cecilie Victoria Schierbeck  

Kommunens handicappolitik har grundlag i FN’s handicapkonvention, den gældende lovgivning på 

daværende tidspunkt, og politikken bygger på principper samt særlige fokusområder.  
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Kommunens handicappolitik blev dannet før Inatsiartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til 

borgere med handicap, men på trods af det, spiller politikken godt sammen med lovgivningen 

værdimæssigt.   

Der er dog dele af politikken som skal op til revision efter den nye lovgivning trådte i kraft, fx 

fokusområdet om uddannelse og beskæftigelse.  

Når politikken og sektorplanen skal revideres, vil de blive sendt til høring i Handicaprådet.  

Ad. 6) Medlemmernes ambition for Handicaprådets arbejde 

Rådet vil gerne møde kommunalbestyrelsen, for at drøfte kommunens handicappolitik og 

sektorplan. Medlemmerne fra handicaporganisationerne sidder med en viden og et bagland, der vil 

kunne bidrage med erfaringer og udfordringer på området.   

Medlemmerne fra handicaporganisationer påpeger dog vigtigheden af at inddrage borgere med 

handicap i deres arbejde. Borgerne kan sidde med andre erfaringer end medlemmerne, hvorfor de 

også skal have mulighed for at komme til orde. Handicaprådet vil gerne møde borgerne, fx i 

kommunens aktivitets- og samværstilbud, Kammagiit. 

Handicaprådet vil gerne forsøge at ændre det syn samfundet har på borgere med handicap. Rådet 

vil gøre op med synet på borgere med handicap at de er ’stakler’. I stedet medvirke til at udbrede 

den forståelse, at borgerne ikke skal ekskluderes, men hjælpes til at blive selvhjulpne og derved 

kunne indgå i samfundet på lige fod med alle andre. Handicaprådet vil gerne holde en workshop 

med erhvervslivet, hvor man kan drøfte, hvordan borgere med handicap kan indgå på 

arbejdsmarkedet og derigennem medvirke til, at ændre synet på borgere med handicap.   

Ad. 7) Årshjul  

Handicaprådet beslutter, at mødeintervallet er hver tredje måned og møderne ligger enten den 2. 

eller 3. torsdag i måneden fra kl. 15.00-17.00.  

Sekretæren udarbejder et udkast til årshjulet for 2022.  

Medlemmerne beslutter, at næste møde er i januar 2022.  

Ad. 8) Evt. 

Ingen.  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

 


