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GOVERNMENT OF GREEN LAND 

Til 
Demokraternes Inatsisartutgruppe 

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 158-2020 vedrørende seksuelle overgreb 

Tak for spørgsmålene. Til besvarelse af spørgsmålene er der indhentet bidrag fra 
Justitsministeriet Justitsministeriets bidrag er gengivet nedenfor i kursiv. 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Justitsministeriet har til brug for bidraget til besvarelsen indhentet en udtalelse fra 
henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigspolitiet, Rigs- advokaten og 
Domstolsstyrelsen. " 

1. Hvor stor en procentdel af de indsatte i de grønlandske anstalter og de 
grønlandske anbragte i Danmark er dømt for seksuelle overgreb og hvor mange af 
disse er overgreb på børn og unge under 18 år? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende til besvarelsen af spørgsmål nr. 
1: 

"Kriminalforsorgen i Grønland har pr. 29. september 2020 manuelt opgjort, at der 
var 114 indsatte i de grønlandske anstalter, hvoraf 24 er tilbageholdte. Hermed er 
der 90 dømte i de grønlandske anstalter. Kriminalforsorgen i Grønland oplyser, at 
32 indsatte er dømt for seksuelle overgreb, hvoraf 11 indsatte er dømt for 
seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Kriminalforsorgen i Grønland har 
oplyst, at de ikke har mulighed for at opgøre, hvor mange af de forurettede, der er 
mellem 15 og 18 år, da dette ikke altid noteres i dombogen. Kriminalforsorgen i 
Grønland har i tilknytning hertil bemærket, at seksuelle overgreb over for 
personer mellem 15 og 18 år ikke er særskilt kriminaliseret i den grønlandske 
kriminallov. 

Med udgangspunkt i opgørelsen pr. 29. september 2020 kan det oplyses, at ca. 
36 pct. af de dømte i de grønlandske anstalter er dømt for seksuelle overgreb. 
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Endvidere kan det oplyses, at ca. 12 pet. er dømt for seksuelle overgreb mod 
børn under 15 år. 

Det kan endvidere oplyses, at der den 28. september 2020 var indsat 23 personer 
i kriminalforsorgens institutioner i Danmark, der i medfør af den grønlandske 
kriminal/ov er idømt forvaring/anbringelse på ubestemt tid. Heraf har 10 indsatte 
aktuel/e domme for seksuelle overgreb mod børn under 18 år, hvilket betyder, at 
ca. 43 pct. af de anbragte grønlændere i kriminalforsorgens institutioner i 
Danmark er dømt for overgreb mod børn under 18 år." 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har bemærket, at kriminalforsorgen ikke har 
oplysninger om personer, der er dømt til placering i institutioner uden for 
kriminalforsorgen, herunder anbringelse i psykiatrisk regi og i institutioner for mentalt 
retarderede (i Grønland og Danmark), hvorfor oplysninger om denne persongruppe ikke 
indgår i bidraget. " 

2. Hvor mange dømte ved grønlandske domstole står på venteliste til afsoning 
generelt og hvor mange er disse er dømt for seksuelle overgreb på børn og unge 
under 18 år? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende til besvarelsen af spørgsmål nr. 
2: 

"Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der pr. 19. november 2020 fremgår 
42 domfældte på ventelisten. Heraf er 21 domfældte allerede indkaldt til afsoning i 
november 2020 og januar 2021.Der er således pr. 19. november 2020 21 
domfældte, der afventer indkaldelse til afsoning. 

Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at der pr. 19. november 2020 er 9 
domfældte på ventelisten, der vedrører overgreb over for et barn, herunder vold, 
blufærdighedskrænkelse og voldtægt. Kriminalforsorgen i Grønland har oplyst, at 
det ikke altid er muligt at identificere, hvorvidt forurettede er mellem 15 og 18 år, 
da forurettedes alder ikke altid fremgår af domsudskrifterne, jf også bidrag til 
besvarelse af spørgsmål 1". " 

3. Hvor mange sager ved grønlandske domstole afventer domsafsigelse og hvor 
mange af dem er sager om seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 
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Domstolsstyrelsen har oplyst følgende til besvarelsen af spørgsmål nr. 3: 

"Domstolsstyrelsen har til brug for besvarelsen udarbejdet nedenstående tabel 1, 
der viser det samlede antal af verserende sager ved de grønlandske domstole 
primo oktober 2020, herunder antallet af verserende kriminalsager samt antal 
verserende sager, som vedrører seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år. 

Tabel 1 Antal verserende sager ved Grønlands Domstole primo oktober 2020 

Antal verserende sager i alt Heraf kriminalsager Heraf sager ved r. seksuelle 

overgreb på personer under 

18 år'·' 

Kredsretterne 2187 1073 

Retten i GrØnland 402 5 

Grønlands Landsret 67 43 

Total 2656 1121 

Note 1: Grønlands Landsret har aktuelt en verserende kriminalsag, der vedrører seksuelt forhold til en person under 15 år. Grønlands 
Landsret kan ikke oplyse om antal verserende sager omhandlende seksuelle overgreb på personer mellem 15 og 18 år, da retten ikke 
særskilt registrerer denne type sager i sin sagliste. 
Note 2: 31 ud af de 44 verserende sager om seksuelle overgreb ved kredsretterne er modtaget i 2020. 

Af tabel 1 fremgår det, at antallet af verserende sager ved de grønlandske 
domstole primo oktober 2020 er 2.656, hvoraf 1.121 er kriminalsager. 45 af de 
verserende kriminalsager vedrører seksuelle overgreb på børn og unge under 18 
år. 

Retten i Grønland har oplyst, at der er indkommet mange nye sager i 2020 
formentlig som følge af en mere koordineret indsats mellem politi og de sociale 
myndigheder, at flere af kredsretternes bitingsteder, hvorfra sager om seksuelle 
overgreb stammer fra og skal hovedforhandles, ikke har kunnet benyttes som 
følge af de ændrede sundhedsmæssige retningslinjer grundet GaVID-19, og at 
berammede sager er blevet aflyst/udsat som følge af vind- og vejrforhold, 
manglende fremmøde af tiltalte/vidner mv. " 

4. Hvor mange sager ligger der ved politiet i Grønland og hvor mange af dem 
omhandler seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Rigsadvokaten har oplyst følgende til besvarelse af spørgsmål nr. 4: 

"Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmål 4 indhentet en udtalelse 
fra Politimesteren i Grønland. 
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Politimesteren har i den anledning bl. a. oplyst følgende: 

"Grønlands Politi har begrænsede muligheder for at levere statistiske oplysninger. 
Det sagsstyringssystem (Avannarleq), som anvendes af Grønlands Politi, giver 
ikke mulighed for at trække statistiske oplysninger til brug for besvarelsen af 
spørgsmålet. Grønlands Politi har derfor ikke mulighed for at levere de ønskede 
data vedrørende verserende kriminalsager på børn og unge under 18 år. 
Grønlands Politi kan dog oplyse følgende: 

Ved udgangen af uge 39 havde Grønlands Politi 1658 verserende kriminalsager 
fordelt over hele Grønland, heraf 717 vold og sædelighedssager. Grønlands Politi 
har ikke mulighed for at angive, hvor mange af disse sager, der angår seksuelle 
overgreb mod børn og unge under 18 år. 

Det kan oplyses, at der i perioden fra 1. januar til 25. september 2020 blev 
gennemført 213 videoafhøringer af børn og unge under 18 år i sager 
omhandlende både vold og seksuelle overgreb." 

Politimesteren i Grønland har til orientering fremsendt "Arsstatistik 2019 
Grønlands Politi", som er vedlagt. " " 

5. Hvad er belægningsprocenten i hver af de grønlandske anstalter? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst følgende til besvarelsen af 
spørgsmål nr. 5: 

"I tabellen nedenfor fremgår det gennemsnitlige daglige belæg i anstalterne i 
Grønland for 1. halvår 2020 fordelt pr. måned. 

Sted Kapacitet Januar Februar Marts April Maj 

Personer Pet. Personer Pct. Personer Pet. Personer Pct. Personer 

Nuuk 62 46,2 74,5 49,6 80,0 53,8 86,8 55,2 89,0 54,2 

lIulissat 28 25, 8 92,3 26,2 93,7 27,9 99,5 29,0 103,6 24,5 

Sisimiut 20 17,6 88,1 20,0 100,2 21,2 105,8 21,0 105,0 16,4 

Aasiaat 15 11,0 73,5 13, 1 87,1 15, 1 100,4 13,7 91, 1 10,4 

Tasiilaq 15 20,9 139,6 21,6 144,1 22,4 149, 1 21,7 144,4 15,2 

Qaqorloq 10 8,7 86,8 10,9 109,0 9,7 97,3 9,0 90,0 7,4 

Total 150 130,3 86,9 141,5 94,3 150,0 100,0 149,5 99,7 128,0 

Kilde: Direktoratet for Kriminalforsorgen 
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Pet. Personer Pct. 

87,4 48,2 77,7 

87,4 22,2 79,2 

81,8 15,9 79,7 

69,2 13,9 92,9 

101,3 16,6 110,4 

73,5 9,3 92,7 

85,3 126,1 84,0 



Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse har således været på 91,7 pct. i 1. 
halvår 2020. Det skal hertil bemærkes, at belægsmålsætningen for institutionerne 
i Grønland er på 95 pct. 

Herudover skal det bemærkes, at den ledige kapacitet i anstalten i Nuuk primært 
har været på de lukkede pladser, som anvendes til tilbageholdte og 
forvaringsdømte og at det under nedlukningen af samfundet under pandemiens 
første bølge medførte at der i en periode ikke kunne iværksættes afsoning af 
domfældte fra ventelisten grundet manglende transportmuligheder og af 
sundhedsfaglige/sikkerhedsmæssige hensyn, hvilket særligt afspejles 
månederne maj og juni. 

På tidspunktet for opgørelsen var 62 ud af 76 pladser taget i brug i anstalten i 
Nuuk." 

Kriminalforsorgen har supplerende oplyst, at anstalten i Tasiilaq i en længere periode 
har haft overbelæg som led i nedbringelsen af ventelisten. Anstalten i Tasiilaq er den 
eneste anstalt på østkysten." 

6. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut og/eller den danske regering klar, til at gøre 
noget for at nedbringe antallet af seksuelle overgreb på børn og unge i Grønland, 
foruden det igangværende projekt KiIIiliisa og foruden hjælpen til Tasiilaq? 
Hvornår forventer man at evaluere på disse projekter? 

Naalakkersuisut har ved Socialstyrelsens forebyggelsesafdeling Paarisa har igangsat 
forskellige initiativer med udgangspunkt i Killiliisa - Naalakkersuisuts nationale strategi 
mod seksuelle overgreb. Paarisa arbejder målrettet på at nedbringe antallet af seksuelle 
overgreb mod børn og unge. 

Der er et øget fokus på den tværfaglige indsats, hvorfor Socialstyrelsen har tilrettelagt 
undervisning i håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn. Dertil arbejdes 
der på en øget indsats for at imødekomme behovet for viden og informationsdeling om 
seksuelle overgreb. Paarisa har i den forbindelse bl.a. produceret 10 podcasts, som 
lanceres i 2021, med fokus på viden om seksuelle overgreb. 

I forbindelse med det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en styrket indsats for 
udsatte børn og unge i Grønland arbejdes der med etablering af et behandlingstilbud til 
voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn og unge, for at forebygge 
fremtidige seksuelle overgreb mod børn og unge. 

Bevidstgørelse i sund seksualitet og grænsesætning er ligeledes med i en 
helhedsorienteret indsats mod at forebygge seksuelle overgreb, og i 2020 lancerede 
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Paarisa et pilotprojekt, hvor frivillige gymnasieelever i Nuuk skal undervise 8. klasser i 
seksuel sundhed og grænsesætning. 

Derudover har Paarisa indgået en række samarbejdsaftaler med forskellige partnere og 
NGO'er for en fælles indsats i kampen mod seksuelle overgreb på børn. Sammen med 
Red Barnet Grønland bliver der bl.a. udarbejdet materiale, som skal bruges til at 
forebygge seksuelle overgreb, målrettet undervisning af børn, forældre og fagpersonale. 

Killiliisa-strategien udløber i 2022. Initiativerne i strategien tilrettes løbende i forhold til 
de indhentede erfaringer og der forventes en samlet evaluering i forbindelse med 
udløbet af strategien. 

"Det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og 
unge i Grønland" tager udgangspunkt i at nedbringe omfanget af seksuelle overgreb på 
børn og unge. Arbejdet omfatter 16 initiativer, som gennemføres 2020-2030. 
Initiativerne bygger videre på allerede igangsatte tiltag samt har tæt sammenhæng med 
initiativerne i "National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030". 
Initiativerne tilrettes løbende i forhold til de indhentede erfaringer. Erfaringerne fra 
hjælpen til Tasiilaq indgår i implementeringen af initiativ 5, antallet af ubehandlede sager 
på børne- og ungeområdet skal nedbringes gennem tværkommunale samarbejder og 
vikarbistand. Initiativ 5 implementeres bl.a. ved, at flere danske kommuner har indgået 
samarbejdsaftale med Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq henholdsvis Avannaata 
Kommunia, om at sende faglige medarbejdere i perioder i løbet 2020-2021. 
Som det fremgår af rapporten om det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en 
styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, er der nedsat en fælles grønlandsk
dansk styregruppe, som sørger for, at der afrapporteres om arbejdet to gange årligt og 
at den danske regering, Naalakkersuisut og de grønlandske kommuner orienteres 
herom. Den første orientering fremsendes snarest. 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"Rigspolitiet har oplyst følgende til besvarelse af spørgsmål nr. 6: 

"Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Grønlands Politi. 

Grønlands Politi oplyser indledningsvis, at der som led i politikredsens strategi for 
2019-2022 er et særligt fokus på børn og unge. I den forbindelse prioriterer 
Grønlands Politi sagsbehandlingen af sager vedrørende seksuelle overgreb mod 
børn ud fra et ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden. Udover øget fokus 
og prioritering vil Grønlands Politi øge sine kompetencer i relation til behandlingen 
af sager om seksuelle overgreb. Med det generelle fokus på denne type sager og 
med konkrete tiltag er det målet at nedbringe antallet af seksuelle overgreb. 
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Anmeldelseskampagne 
Sammenligner man antallet af anmeldelser modtaget hos Grønlands Politi med 
oplysningerne i eksempelvis befolkningsundersøgelser og Børnetalsmandens 
(MI Os) rapporter, er der uden tvivl et meget højt mørketal på området for 
seksuelle overgreb på børn - dvs. der er et stort antal overgreb, der aldrig 
anmeldes til politiet eller andre myndigheder. For at sikre et korrekt udgangspunkt 
for Grønlands Politis indsats, er det nødvendigt med et reelt billede af omfanget af 
denne type kriminalitet. 

Den 5. februar 2020 lancerede Grønlands Politi derfor anmeldelseskampagnen 
"Anmeld seksuelle overgreb - vi hjælper dig", der er rettet mod børn og unge 
mellem 8 og 14 år. Kampagnen omfatter en kort film, der blev vist på 
landsdækkende tv 4-6 gange om dagen i 5 uger. Filmen er produceret i 3 
forskellige versioner med henholdsvis vestgrønlandsk-, østgrønlandsk og 
Qaanaaq-dialekt. 

Grønlands Politi besøger i 2020 i samarbejde med kommunerne landets 
folkeskoler, hvor filmen bliver vist og der bliver skabt dialog med børnene om 
seksuelle overgreb. Målsætningen for projektet er, at alle skoler i Grønland er 
besøgt inden udgangen af kalenderåret 2020, hvor der per ultimo september er 
gennemført besøg på 57 ud af 76 skoler. I forlængelse af kampagnen følges der 
op anmeldelsestallene for seksuelle overgreb begået mod børn og unge på 
ugentlig basis. 

Kampagnen som helhed evalueres i 2021. 

Rapport om barrierer for anmeldelser 
Ved at sætte fokus på seksuelle overgreb mod børn og unge ønsker Grønlands 
Politi at bryde tabuet omkring denne type af kriminalitet. Med henblik på at skabe 
mere tryghed for børn og unge vil Grønlands Politi arbejde strategisk med 
forebyggelse af seksuelle overgreb, herunder sikre at analyse og viden danner 
grundlag for de konkrete indsatser. 

På baggrund af det høje mørketal på området har Grønlands Politi gennemført et 
større analyseprojekt. Projektet har kortlagt barrierer for anmeldelser ved 
seksualforbrydelser mod børn og unge, og på baggrund heraf er ved at blive 
udarbejdet en rapport med anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe til at bryde 
anmeldelsesbarriererne. 

Rapporten med anbefalingerne forventes at foreligge inden udgangen af 2020. 

Tværfagligt samarbejde 
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I 2019 offentliggjorde Grønlands Politi rapporten "Tasiilaq - En kortlægning af 
seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014-2018 samt 
anbefalinger til forebyggende indsatser". Med baggrund i denne rapport og 
rapporten om barrierer for anmeldelser vil Grønlands Politi i 2021 sætte fokus på 
det tværfaglige samarbejde i Grønland for ressortansvarlige i Kommunerne, 
Grønlands Selvstyre, Sundhedsvæsnet og Grønlands Politi. Med afsæt i 
rapporterne vil Grønlands Politi styrke samarbejdet på tværs af de forskellige 
myndigheder, således at myndighederne i fællesskab kan hjælpe børn og unge, 
der har været udsat for overgreb. 

Videoafhøring 
Udover ovenstående kan nævnes det fokus, Grønlands Politi har på 
gennemførelse af videoafhøringer, herunder ansættelse af koordinator på 
området, ibrugtagning af mobilt afhøringsudstyr og tryghedsskabende materiale 
(børnekufferter) samt lokaleti!pasning, der er initieret i regi af Rådet for Grønlands 
Retsvæsen. 

Opprioritering af forebyggelsesområdet 
Grønlands Politi har fået midler til at prioritere forebyggelsesområdet. Disse 
midler er bl.a. udmøntet via oprettelse af en dedikeret kriminalpræventiv stab 
samt ansættelse af kriminalpræventive medarbejdere lokalt i Grønland. " 

Domstolsstyrelsen har oplyst følgende ti! besvarelsen af spørgsmål nr. 6, 7 og 8: 

"Grønlands Domstole behandler og træffer afgørelse i kriminalsager om seksuelle 
overgreb og misbrug af børn og unge, herunder bl.a. om foranstaltninger for den 
dømte. Grønlands Domstole prioriterer behandlingen af sagerne og har et 
generelt fokus på området. 

Grønlands Landsret er i den forbindelse til tider udfordret af de geografiske og 
vejrmæssige forhold i Grønland, der kan have væsentlig betydning for 
sagsbehandlingstiden. Landsretten tilrettelægger i videst muligt omfang 
behandlingen af sagerne, så de bliver behandlet hurtigst muligt. 

Retten i Grønland og kredsretterne har i februar 2020 indgået en 
berammelsesaftale med Grønlands Politi. Det grundlæggende formål med aftalen 
er at understøtte en effektiv kapacitetsudnyttelse og hurtig berammelse af 
krimina/sager, der kan bidrage til at nedbringe de samlede gennemløbstider i 
kriminalsagskæden. Af aftalen fremgår bl.a., at sager vedrørende seksuelle 
overgreb mod børn, voldtægt og unge tiltalte under 18 år har særlig høj prioritet. 
Der er efterfølgende indgået en "Gadeberammeraftale" med politiet, som en 
yderligere effektivisering og optimering af sagsflowet i kriminalsager. 
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Retten i Grønland har derudover oplyst, at retten i forbindelse med genåbningen 
efter COVID-19-nedlukningen den 27. april 2020 har givet tilladelse til, at 
kredsretterne i videst muligt omfang - hvor det er muligt og giver mening -
overfører sager vedrørende seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år fra 
bi-tingstederne til hovedtingstedet, idet nogle bitingsteder, under henvisning til de 
sundhedsfaglige anbefalinger, ikke kan anvendes." 

Justitsministeriet kan i relation til spørgsmål nr. 6 i øvrigt oplyse, at Rådet for Grønlands 
Retsvæsen i 2017, 2018 og 2019 har beskæftiget sig med emnet seksuelt misbrug af 
børn. Drøftelserne i rådet anvendes løbende af Justitsministeriet og ministeriets 
myndigheder til at styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn i Grønland, herunder i 
relation til at sikre den bedst mulige behandling af sager om seksuelt misbrug af børn i 
hele kriminalsagskæden. 

I 2019 gennemførte Justitsministeriet flere lovgivningsinitiativer for Grønland. I den 
forbindelse kan nævnes lov nr. 1427 af 17. december 2019 om ændring af retsplejelov 
for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om 
legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m. v.), som trådte i kraft den 1. 
januar 2020, der indførte hjemmel til at udnævne en yderligere dommer ved Retten i 
Grønland. Ansættelsen af en yderligere dommer ved Retten i Grønland vil i endnu 
højere grad gøre det muligt for Retten i Grønland og kredsretterne at fokusere på 
kortere sagsbehandlingstider, ligesom Retten i Grønland vil kunne øge indsatsen for at 
kompetenceudvikle kredsdommere og kredsdommerkandidater. 

I indeværende år arbejder Justitsministeriet - efter aftale med Naalakkersuisut - på et 
lovforslag, der bl.a. har til formål at udvide adgangen til at afsige udeblivelsesdomme og 
indføre regler om behandling af tilståelsessager, så der kan afsiges straksdomme. 

Disse initiativer skal være med til bl.a. at forbedre sagsbehandlingstiden i kriminalsager. 

Justitsministeriet har desuden udarbejdet et lovforslag, som aktuelt er under behandling 
af Inatsisartut, og som bl.a. har til formål at implementere politireformen for Grønland. 
Grønlands Politi ligestilles herved med de øvrige danske politikredse, hvilket indebærer, 
at der skabes rammer, som styrker understøttelsen af politiets arbejde i politikredsen og 
en bedre koordinering og strategisk styring af dansk politi som helhed. 

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at regeringen og Naalakkersuisut i august 2020 
offentliggjorde en rapport fra et grønlandsk-dansk tværgående arbejde om udsatte børn 
og unge i Grønland. Arbejdet blev igangsat som følge af en henvendelse fra 
Naalakkersuisut på baggrund af en Inatsisartutbeslutning om hjælp til børn i Grønland. 

I rapporten lægges der på Justitsministeriets område op til at forbedre det 
resocialiserende arbejde med seksualforbrydere i Kriminalforsorgen i Grønland, en 
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forhøjelse af foranstaltningsniveauet med 50 pet. for voldtægt af børn samt oprettelse af 
en dedikeret enhed i Grønlands Politi, der skal forbedre sagsbehandlingen i sager om 
seksualforbrydelser mod børn. 

Foruden denne rapport blev en foreløbig afrapportering på arbejdet i december 2019 
afgivet til Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet. 

I den foreløbige afrapportering indgik på Justitsministeriets område initiativer om styrket 
efterforskning af sager om misbrug af børn, bedre rammer for videoafhøring, mulighed 
for psykologsamtaler under afsoning for indsatte i anstalten i Nuuk og bedre vejledning 
til ofre." 

7. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut og/eller den danske regering klar, til at få 
gerningsmændene anbragt, så børn og unge i Grønland kan få en sikker barndom 
og ungdom? 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"For så vidt angår spørgsmål nr. 7 kan Justitsministeriet oplyse, at der, som det fremgår 
af besvarelsen af spørgsmål nr. 2, løbende er en række domfældte personer, der 
afventer at blive indkaldt til indsættelse i anstalt i Grønland. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at Kriminalforsorgen i Grønland ved 
indkaldelse til afsoning prioriterer domfældte dels ud fra tidspunktet for dommens 
afsigelse, således at de ældste sager prioriteres højt, og dels ud fra forbrydelsens art. 
Ved vurderingen af forbrydelsens art vil domfældte, der har begået en forbrydelse mod 
børn under 15 år og sager om seksuelle overgreb blive prioriteret højt. 

Herefter prioriterer Kriminalforsorgen i Grønland sager med korte domme i forhold til 
afvikling af venterlisten over personer, der fra fri fod afventer indsættelse i anstalten. 

Justitsministeriet kan herudover oplyse, at Justitsministeriet for at imødekomme et 
ønske fra Naalakkersuisut om et højere foranstaltningsniveau i de groveste 
overtrædelser af krim in a 110 ven har igangsat et arbejde for at finde flere anstaltspladser. 
Når arbejdet er afsluttet, vil Justitsministeriet sammen med Naalakkersuisut tage stilling 
til, hvordan sådanne eventuelle pladser skal anvendes, idet de også vil kunne anvendes 
til at nedbringe venterlisten. " 

8. Hvilke planer har Naalakkersuisut og den danske regering for at hjælpe ofrene 
for seksuelle overgreb og dennes familie for at komme videre i sit liv? 
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Socialstyrelsens børne- og voksenrejsehold for senfølger af seksuelle overgreb udgør et 
vigtigt element i den udgående behandlingsindsats målrettet borgere, som har været 
udsat for seksuelle overgreb. 

Rejseholdene tilbyder både individuel behandling og gruppebehandling, også til fagfolk 
og andre lokale, hvis der er ønsker om dette. Som oftest er det 2 psykologer, der er 
tilknyttet en by, og til tider ansættes psykoterapeuter. Kommunerne aftaler, hvilke byer 
der bliver prioriteret, og pr. 4. januar 2021 har 14 byer haft tilknyttet rejsehold. Sidst i 
2020 er der gennemført omstruktureringer af psykologerne/psykoterapeuterne, som 
Socialstyrelsen arbejder med, så der satses mere på lokal arbejdskraft. 

I forbindelse med det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en styrket indsats for 
udsatte børn og unge i Grønland, initiativ 10, arbejder Socialstyrelsen på at øge 
rejseholdsaktiviteter i de næste år, så flere børn og unge får professionel hjælp i de byer 
og bygder, hvor børnene og de unge er bosat. 

Socialstyrelsen har i 2021 sat mandskab sammen til 3 børne- og ungerejsehold samt 6 
voksenrejsehold for senfølger af seksuelle overgreb i Grønland. Det er en forøgelse på 
2 børne- og ungerejsehold og 2 voksenrejsehold i forhold til antallet i 2020. 

Justitsministeriet har oplyst følgende: 

"For så vidt angår spørgsmål nr. 8 kan Justitsministeriet henvise til besvarelsen af 
spørgsmål nr. 6 og 7. Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at Justitsministeriet har 
udarbejdet et udkast til anordning om ikraftsættelse af visse ændringer af 
offererstatningsloven samt et lovforslag med henblik på at styrke forurettedes retsstilling 
i kriminalsager i Grønland. Lovforslaget, som er under behandling af Inatsisartut, har til 
formål at styrke forurettedes retsstilling i kriminalsager ved bl.a. at indføre en generel 
vejledningspligt for politiet samt en underretningspligt over for forurettede eller dennes 
efterladte nære pårørende ved en række dispositioner i forbindelse med kriminalsagen." 

Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål 6 og 7. 

Med venlig hilsen 
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