
 
4. august 2022  

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

1. Hvordan vil Naalakkersuisut forbedre socialrådgivernes vilkår, set i lyset 

af at der er en stor mangel på uddannede socialrådgivere i 5 kommuner?  

2. Hvilke planer har Naalakkersuisut for at øge antallet af ansatte uddannede 

socialrådgivere hos det offentlige, eksempelvis hos kommunerne og Grønlands 

Selvstyre? 

3. Har Naalakkersuisut kendskab til begrundelserne for, at uddannede 

socialrådgivere søger andre stillinger, kort tid efter deres ansættelse hos det 

offentlige, eksempelvis hos kommunerne og Grønlands Selvstyre?  

Hvis der har været undersøgelser af begrundelser, hvad er grundene til at de 

ikke ønsker ansættelse hos det offentlige, dvs. Kommunerne og Grønlands 

Selvstyre?  

Hvis ikke der har været en undersøgelse er det ønskeligt at få oplyst om 

Naalakkersuisut har planer om at undersøge problematikken? 

4. Har Naalakkersuisut planer om at tilbyde løbende kurser til uddannede 

socialrådgivere?   

(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Den 31. januar 2022 kunne man læse en artikel med følgende overskrift hos Sermitsiaq.ag’s 

hjemmeside: ”Undersøgelse: Der mangler 155 socialrådigvere”, hvor man kunne læse at 

NIISIP (Nunatsinni Inunnik Isumaginninnermi Siunnersortitut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat) 

havde undersøgt hvor mange socialrådgivere man manglede i de 5 kommuner samt at NIISIP 

havde fundet ud af, at man havde brug for 231 uddannede socialrådgivere.  

Ligeledes havde NIISIP i undersøgelsen fundet ud af at af de 231 uddannede socialrådgivere 

man havde behov for, kun var 77 ansat i de 5 kommuner.  



 
NIISIP’s undersøgelse viser at man i de 5 kommuner manglede 155 uddannede 

socialrådgivere.  

Den 8. Februar 2022 kunne man ligeledes på sermitsiaq.ag’s hjemmeside kunne læse en 

artikel med følgende overskrift “Tilioq: Socialrådgiver mangel koster dyrt”, hvor man kunne 

læse at man havde talt med handicaptalsmanden samt at Handicaptalsmanden havde 

forklaret, at mangel på uddannet arbejdskraft medførte at borgernes mange henvendelser 

munder ud i forkerte afgørelser samt at der var lange forsinkelser eller at sagerne strander 

uden afgørelser. 

Handicaptalsmanden udtalte videre at det var hårdt at servicere de handicappede personer 

samt at den berører alle områder af borgernes liv, hvorfor det var yderst vigtigt at man blev 

serviceret af uddannede socialrådgivere, idet disse havde viden om lovgivningen og de 

handicappedes behov. 

Ombudsmandens undersøgelser viser også at det er vigtigt at der er uddannede 

socialrådgivere ansat hos det offentlige, Inatsisartuts ombudsmand lagde en nyhed ud på sin 

hjemmeside den 9. Maj 2022 med følgende overskrift: “Undersøgelse af sager om anbringelse 

og hjemgivelse af børn og unge”, hvor ombudsmanden skrev om sin undersøgelse af 

anbringelser samt hjemgivelse af børn i Kommune Kujalleq samt Qeqqata Kommunia.  

Ombudsmandens undersøgelser havde vist, at der i de kommuner hvor undersøgelse havde 

fundet sted var begået alvorlige fejl ved anbringelser samt hjemtagelse af børn, hvor 

kommunen i undersøgelser om oplysninger omkring barnets anbringelse udenfor hjemmet 

samt ved hjemtagelse af barnet havde store problemer i sagsbehandlingen. 

Ligeledes spørger jeg ind til om man har til hensigt at afholde kurser for uddannede 

socialrådgivere, idet man på nuværende tidspunkt kun afholder kurser for ufaglært personale 

på socialområdet.  

Blandt andet med førnævnte begrundelser fremsætter jeg mine spørgsmål. 

Jeg søger om at modtage svar inden for 10 arbejdsdage. 

 

 


