
- Gennemgåelse af oversigt over ændringer
- Jeres forslag til prioriteringer
- Udvælgelse af første ændringsprojekt(er) der skal sættes i gang hurtigst muligt 
- Udpegelse af pilot-testere

Dagsorden:

Deltagere:
Navn Deltagelse Svar
Kirsten Olesen Valgfri deltager Afslået
Jeremias Jeremiassen Valgfri deltager Accepteret
Louise Kristiansen Valgfri deltager Afslået
Hans Jensen Valgfri deltager Afslået
Dariusz Sobczynski Valgfri deltager Accepteret
Johanne Svendsen Valgfri deltager Accepteret
Lone Sørensen Valgfri deltager Accepteret
'arpo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'bibi@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'estp@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'grni@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'ivka@avannaata.gl' Valgfri deltager Ingen
'jatr@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'kibr@qeqertalik.gl' Valgfri deltager Ingen
'lapo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'thml@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'vich@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
anll@avannaata.gl Valgfri deltager Accepteret
Maline Lyberth Valgfri deltager Accepteret
Ivalu Karlsen Petersen Valgfri deltager Accepteret
Sorlannguaq Mørch Valgfri deltager Afslået
Najannguaq O. Sandgreen Valgfri deltager Accepteret
Susan Filemonsen Obligatorisk deltager Ingen
'daso@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'frkr@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'hanj@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jej@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jos@avannaata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jos@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kera@avannaata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kera@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'keth@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kiol@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'louk@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mall@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mark@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mian@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'numo@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'soba@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'loso@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
sros@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
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sros@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
gbhe@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Accepteret
kibr@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
esim@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
rumi@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Afslået
jois@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
hakl@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
cevs@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Accepteret
rmb@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Accepteret
Gynter Schneider - KIMIK iT A/S (gsch@kimik-it.gl) Obligatorisk deltager Accepteret
sukc@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Afslået
vich@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Afslået
kisb@nanoq.gl Obligatorisk deltager Ingen
Kista Lynge Høegh Obligatorisk deltager Accepteret
frin@qeqqata.gl Obligatorisk deltager Ingen
mrje@qeqqata.gl Obligatorisk deltager Ingen
Johanne Svendsen Valgfri deltager Afslået
Egne notater omkring dem der meldte sig på Mødetelefonen:
Gista og Kesia fra Socialstyrelsen
Morten Lyberg fra Departmentet for Social anliggender m.v.
Lone og Signe fra Departementet
Gerda 
Susanly 
Rosemaria 
Jeremias SE 
+ 1 ekstra

Referat af mødet samt materiale

Der blev først givet et overblik over det jeg har fundet fra Handicaplovgivningen, og afventede 
derefter evt. input fra Kommunernes side. 
Dernæst blev gennemgået de enkelte emner, med hvad jeg tænker det indeholder og der blev givet 
input undervejs. 
Derefter blev der prioriterer hvilke der skal startes med først (og hvis vi kan nå det – hvilke 
efterfølgende).
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Lista: handicap delen.
Støttedel til omsorg i  eget hjem og støtte i pædagogisk øjemed er vigtige. 
Landsdækkende handicap: Kenneth Thomsen er ansvarlig for området. Det landsdækkende 
handicapcenter. 
Gerda: 
Skal f.eks. Understøtte Registrering af boligstøtte 
Kista:
Kommunale - bo kollektiver og ekstra krav til disse er også vigtige.
På lige fod med det der forefindes. 
Det skal man registrere. 

------------------
Rækkefølgen (se nedenfor): 
1,2,3,4,7. 
Det er vigtigt med punkt 4 og 7. 

Kesia: 
Ukoordineret forberedelsesarbejde.
Uklart på nuværende arbejde. 

KRS: KIMIK forsøger at skabe et overblik på bedst mulig vis, og sørge for at forberede det nuværende 
Handicapsystem så det understøtter de vigtigste lovændringer og resten laves efterfølgende. 

Kesia: Måske god ide hvis vi venter med resten af punkt 4 og 7. 

KIMIK vil begynde at kigge på punkt 1 og arbejde med dette.
Samt indkalde til et nyt faggruppemøde hvor der fremviser de ændringer der kommer i systemet.

---------

1. Udvidelse af sider til Stamkort (920+):
Sider der kan benyttes til at oprette:

handicapvenlige boliger•

Ældreinstitutioner•

ventelister (med info om til "hvad") •
---

2. Nye administrationssider
Sider der kan benyttes til at oprette:

handicapvenlige boliger  (Boligselskaber udlejer dem ud) (Skal være egnet til handicapområder, 

registreringsmæssigt fint hvis man kan have en indledende faste liste, boskyttet bokollektiv, ensartetede standard, 

yderligere behov for mere detaljeret). 

•

Ældreinstitutioner (kan være vigtig at søge på andre kommuners pladser, bestemt perosn med bestemt handicap, 

et andet bokollektiv). 

•

ventelister (med info om til "hvad")  (ligesom daginstitutioner, ventelister, ansøge om flytning til en anden 

kommune, )

•

Kunne tilbyde bokollektiver i en anden kommune. Fx bor i nuuk så kan blive overflyttet. •

Web service -- udnytte ressourcerne. •

---

3. Registreringsdel til støttepersoners arbejde:
Mulighed for at oprette og vedligeholde

Støttepersoner•

detaljeret registrering af støttepersoners arbejde •
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detaljeret registrering af støttepersoners arbejde •

timeforbrug på personer med handicap. •

tilknytning til hjælpeforanstaltning og personer med handicap•

rapport del •

---
Der gives 15 timer , 40 timer op til omsorg.  Det er vigtigt at holde styr på disse vha. registreringer. 

Det er spm om antal af timer og typen af støtte der er registreret. 

----

4. Behandlingsdel med historik:
Stamkortdelen skal udvides med en behandlingsdel, hvori det er muligt at registrere og vedligeholde tiltag der er 

taget for at understøtte personen med handicap. Dette skal sikre koordineret, sammenhængende og 

helhedsorienteret støtte:

Mulighed for at registrere rådgivningshjælp (Samtaler)•

Samt anmodninger om støtte•

Mulighed for at registrere uddannelsesønsker/uddannelsesplan/beskæftigelse•

For at registrere personen med handicap's egne synspunkter•

Udviklingsmæssige niveau•

Funktionsevne•

Håndtering af frister for ansøgning om støtte•

Løbende opfølgning  (hvor tit skal man opfølge) •

Ikke bestemt intervaller. 

Hvis de ændrer det, så skal det registreres

Er der Krav om hvor tit der skal opdateres handleplan?

Notatpligt. 

Ja det er det. 

Løbende ændringer

Kesia: den kan misforståes. 

Handler den om forvaltningsregler ? 

Det burde hedde Sagsbehandlig - udredning og handleplaner 

Punkt 4 og 7. hører meget sammen. 

---

Visitation til døgntilbud og Det Landsdækkende Handicapcenter skal understøttes af systemet.•
Kenneth Thomsen er kontaktperson. 

5. Udveksling/Tilpasning af data med Det centrale visitationssystem:

---

Mulighed for at udveksle data med centeret, således at det er muligt at rådgive og vejlede personer med 

handicap om lovgivning og muligheder for samt muligheder for klage over støtte m.v. på bedst mulig vis.

•

Kenneth Thomsen centrale handicapcenter. 

Leder fremsendes. 

6. Understøttelse af Det Landsdækkende Handicapcenter:

---

7. Nye hjælpeforanstaltninger:
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7. Nye hjælpeforanstaltninger:
Oprettelse af hjælpeforanstaltninger og udvidelse af systemet til at omfatte detaljer i:

Bisidder•

Udredning•

Handleplan•

Udviklingsplan•

Støtte til varetagelse af omsorg i eget hjem •

OK til denne

Socialstyrelsen - udkast til skemaer til brug for sagsbehandlere er i gang med at blive lavet… 

Behandlingsdel og historik 

På november Workshop er der møde om behandlingsvejledning. 

---

8. Rapportering og statistik:
Mulighed for at kunne trække

statusrapporter for person med handicap over behandlingsforløb•

støttepersoners timeforbrug m.v.•

Lone: Sammen lovgivning som sidst. Samme udtræk som sidst.  Måske andre udtræk senere. •

statistiske oplysninger og lignende, som Naalakkersuisut anmoder om.   •

---

9. Økonomidelen skal tilpasses:
Til lovændringerne, som bl.a. er

Registrering af udgifter til støtte til personer med handicap•

Der findes priser. •

Lone fremsender eksempel på dette.•

Drift af døgntilbud (takstbetaling)•

Drift af egne bokollektiver og beskyttede boenheder•

Kommer jævnligt nye takster. •

Kommer ud til pdf •

Prøve at tage en snak med Markus•

Opdatering af takster/satser til gældende lovgivning (1. januar hvert år) •
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