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1. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: At godkende dagsorden. 

Beslutning: Godkendt.  

 

2. Orienteringspunkter 
 

2.1 Tak for denne gang og velkommen til det ny medlem 
Cecilie V. Schierbeck som er Fagchef for Myndighedsområdet i Velfærd og Arbejdsmarked har fungeret 

midlertidigt som medlem af handicaprådet, indtil man har ansat en Fagchef for Handicap og Socialpsykiatri i 

Velfærd og Arbejdsmarked.  

Nu hvor der er kommet en ny Fagchef for Handicap og Socialpsykiatri er det Cecilie V. Schierbecks sidste 

møde som medlem af Handicaprådet. Vi takker pænt og siger farvel til Cecilie V. Schierbeck og byder 

Mathias Knude Brusgaard velkommen som ny medlem af Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning med bemærkning fra Cecilie, hvor hun takker og 

informerer om, at hun står til rådighed, hvis rådet vil gerne have noget at vide fra Myndighedsområdet. 

 

Mathias Knude Brusgaard oplyste, at han glæder sig til at samarbejde med rådet og vil gøre sin bedste med 

at trække de afdelinger i Velfærd og Arbejdsmarked ind, som kan være nødvendige, hvis rådet får brug for 

det.  

 

2.2 Forslag til arbejdsværkstøj/Handleplan for Handicaprådet ved Arnajaaq Lynge 
Punktet bliver taget af dagsorden, da Arnajaaq Lynge har meldt afbud og derfor ikke kan fremlægge 

punktet.  

Hvis punktet skal med til næste handicaprådsmødet må Arnajaaq kontakte sekretæren, så den kommer 

med på dagsorden igen.  

Indstilling: Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: Orientering er taget til efterretning. 
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2.3 Workshops 
 

Handicaprådet har drøftet tidligere om, at de gerne vil holde workshops for at fremme hvilke målsætninger 

rådets skal gå efter. 

I den anledning skal handicaprådet derfor holde brainstorm for at finde ud af, hvilken konkrete mål rådet vil 

arbejde med og i hvilken rækkefølge opgaverne skal prioriteres. 

For at få ideer til, hvilke konkrete mål rådet vil arbejde med skal andre foreninger/organisationer der har 

interesse for, at forbedre vilkårene for personer med handicap i Grønland kontaktes. 

Møde med interessenter før workshop 

På vegne af Handicaprådet er der skrevet mail til Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq som er en politisk 

uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut om de gerne vil præsentere sig selv og 

holde oplæg om følgende: 

- Hvilke anbefalinger de har, for at få forbedret vilkårene for personer med handicap. 

- Hvilke udfordringer man synes Kommuneqarfik Sermersooq har og skal arbejde hen imod. 

- Hvilke mulige forslag de har til, om hvordan samarbejdet skal være med Handicaprådet i 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

Når Tilioq har svaret vores henvendelse vil der blive meddelt om status til medlemmerne af Handicaprådet. 

Yderligere oplysninger om Tilioq kan findes på deres hjemmeside: www.tilioq.gl  

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilioq.gl/
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3. Beslutningspunkter 
 

3.1 Ny dagsordensstruktur 
Ny dagsordensstruktur vil være med til at skabe overblik over, hvilke punkter der er orienterings- eller 

beslutningspunkter samt hvilken målsætninger rådet har.  

Det er vigtigt, at alle mødedeltagere ved, hvad de skal forholde sig til, og at der står tydeligt om, hvad sagen 

handler om.  

For at skabe gode rammer for bedre mødestruktur ønskes at den ændres således: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orienteringspunkter 

3. Beslutningspunkter 

4. Målsætninger 

5. Eventuelt 

Indstilling: At godkende den nye dagsordensstruktur 

Beslutning: Dagsordenstrukturen er godkendt.  

 

3.2 Afsendelse af referat til mødedeltagerne 
For at nuværende proces med afsendelsen af referatet bliver hurtigere, bliver referatet sendt til 

mødedeltagerne gennem mailen, hvor der er én uges frist til at komme med kommentar.  

Hvis der er ingen kommentar vil referatet blive anset som godkendt. 

Indstilling: At godkende at referatet bliver sendt til godkendelse gennem mailen.  

Beslutning: Godkendt. 

 

3.3 Afsendelse af punkter til næste møde 
Forslag til dagsordenspunkter skal fremover sendes til handicaprådets sekretær, helst 10 dage før mødet. 

Grunden til det er, at der først skal sikres, at der er en klar og enkelt begrundelse for, hvad sagen handler 

om og hvad man skal tage stilling til.  

Indstilling: At godkende forslag til dagsordenspunker sendes til sekretæren. 

Beslutning: Godkendt. 
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3.4 Forslag til handicaprådets årshjul for 2022 
På sidste møde blev det besluttet at, mødeintervallet er hver tredje måned, hvor møderne ligger enten den 

2 eller 3. torsdag i måneden fra kl. 15.00 – 17.00 og at sekretæren skal udarbejde et udkast til årshjulet for 

2022. 

Grundet Covid-19 var vi dog desværre nødsaget til at udskyde og aflyse det første møde på året og derfor 

holder vi det første møde nu.  

Handicaprådet har i 2022 fire ordinære møder, og ét møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked. 

Forslag for Handicaprådets årshjul 2022 er følgende: 

- Torsdag den 17. februar 2022, kl. 15.00-17.00. 

- Torsdag den 21. april 2022, kl. 15.00-17.00. 

- Torsdag den 11. august 2022, kl. 15.00-17.00. 

- Torsdag 17. november 2022, kl. 15.00-17.00. 

- Møde med Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked 

Indstilling: At godkende forslaget for Handicaprådets ordinære møder for året 2022.  

Beslutning: Forslaget til handicaprådets årshjul er godkendt med bemærkning om, at mødet med Udvalg 

for Velfærd og Arbejdsmarked fastlægges først når den er afklaret.  

 

3.5. Udkast til Handicaprådets forretningsorden 2021-2025 
 
Handicaprådet har på tidligere møde fået tilsendt Handicaprådets forretningsorden og har derfor også 
gennemgået de tidligere rådets forretningsorden og kommet med rettelses ønsker til forretningsorden. 
 
På sidste møde er det aftalt, at forretningsorden kommer til godkendelse ved næstkommende møde og 
derfor ser forretningsorden således ud:  
 

Handicaprådets forretningsorden  
I henhold til Vedtægt for Handicaprådet i Kommuneqarfik Sermersooq.  
§ 1 Organisering  
Kommunalbestyrelsen indkalder til den første møde efter kommunalvalget.  
Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.  
Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.  
§ 2 Møder  
Formanden indkalder til møde 4-6 gange om året i samarbejde med fagchef for Handicap og Socialpsykiatri. 
Møderne foregår fysisk eller via telefon-/videokonference.  
Kommunalbestyrelsen stiller mødelokaler, kommunikationsudstyr, tolkning og oversættelse samt 
sekretærbistand til udsendelse af dagsordener, bilag og referater til rådighed for Handicaprådets møder.  
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Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked varetager sekretærfunktionen i Handicaprådet. Rådet har e-
mailen: handicapraad@sermersooq.gl, og forvaltningen sørger for at henvendelser når frem til rådet.  
§ 3 Samarbejde og dialog  
Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indkalder til et årligt statusmøde med Handicaprådet.  
Referater af rådets møder sendes til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Udvalg for Børn og Familie samt 
til Udvalg for Børn og Skole til orientering.  
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked sørger for, at relevante forvaltninger inddrages som opfølgning 
på Handicaprådets arbejde.  
Handicaprådet kan tage initiativ til møder med borgere og foreninger, der har relation til handicapområdet.  
Handicaprådet skal høres om initiativer, som har betydning for personer med handicap.  
§ 4 Tavshedspligt  
Handicaprådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager, eller 
sager om offentlige anliggender, der betegnes som fortrolige.  
Tavshedspligten ophører ikke, når medlemmer udtræder rådet.  
§ 5 Ikrafttræden og ændringer  
Ændringer eller tillæg til forretningsorden kan vedtages af et flertal af Handicaprådets medlemmer.  
Forretningsorden vedtages af Handicaprådet den xx. måned 2022 og erstatter tidligere forretningsordner. 

 

Indstilling: At godkende forslaget til forretningsorden 

Beslutning: Godkendt med bemærkning om, at der skal tilføjes denne tekst i forretningsordenen: 

Sekretæren for Handicaprådet samler forslag til dagsordenspunkter, hvorefter Formanden for 

Handicaprådet sammen med Fagchef for Handicap og Socialpsykiatri skal gennemgå forslagene fra 

dagsorden, inden de bliver sendt ud til mødedeltagerne. 

4. Målsætninger 
 

4.1 Konkrete målsætninger 
Handicaprådet drøftede på mødet, hvilken målsætninger man kan tage op på selve workshoppen, for at 

gøre lidt klar til den kommende workshop, hvor man skal holde brainstorm sammen med alle medlemmer 

af rådet.  

Udvikle mere selvstændighed for handicappede 

Formanden gjorde opmærksom på, at hendes hovedambition er, at man skal prioritere, at udvikle de 

handicappede med at blive mere selvstændig.  

Stå sammen om fællesudfordringer 

Lisa Nielsen orienterede om, at alle personer der har handicap, har hver især deres egne udfordringer og 

deres udfordringer kan sammenlignes, da de kan stå med det samme udfordringer, selvom alles handicap 

er forskellige.  
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Handicaprådet glæder sig til at gå i gang med at holde workshop og nævner at én af emnerne til workshop 

kan være:  

- Mere selvstændighed for handicappede – Hvilken tiltag skal der til for, at handicappede bliver mere 

selvstændige.  

- Stå sammen om fællesudfordringer – Hvilken fælles udfordringer handicappede har.  

Der er flere emner som blev nævnt som også kunne være mulige emner til den kommende workshop. 

- Boligproblematikken  

- Væresteder og deres pædagogik 

- Muligheden for at arbejde 

- Meningsfyldt liv – i stedet for, at de bliver bare placeret og passet 

- Fritidstilbud til folkeskoleelever og efter skolen  

Fritidstilbud til specialklasserne i Folkeskolen og til 16-18-årige elever der lige er blevet færdige med 

folkeskolen. 

Det blev foreslået, at Handicaprådet kan holde en temadag der hedder: Arbejdsmarked samt Skole og 

fritidstilbud, hvor man har fra Velfærd og Arbejdsmarked kan fremlægge og fortælle noget af ovenstående 

punkter.  

NB: Alle medlemmer bedes venligst, at allerede forberede sig om, hvilke konkrete målsætninger eller 

emner de har til den kommende workshop.  

5. Evt. 
 

5. 1 Forskellige handicapråd i de forskellige kommuner 

Formanden for Handicaprådet nævnte, at i forbindelse med et seminar hun har deltaget i, har 

handicaprådet i Sisimiut fortalt om, at der er planer om at få bygget handicapboliger derover. 

I den anledning blev hun interesseret i at høre om, hvad Handicaprådet i Sisimiut kommune eller andre 

kommuner arbejder med. 

5.2 Tidligere handicaprådets arbejde 
Én af medlemmerne spurgte om, hvad forrige medlemmer af handicapråd i Kommuneqarfik Sermersooq 

har arbejdet med de sidste flere år. Det er også for at vide, hvad det er man skal/kan arbejde med og hvad 

er det som kommunen forventer fra medlemmerne. 

Det blev nævnt, at referaterne bliver lagt i kommunens hjemmeside og formanden vil sende tidligere en 

mail omkring handicaprådets arbejde som de selv har sendt.   

 


