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23. november 2022 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut:  

 

1. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at sårbare unge og psykisk syge borgere udskrives på 

herberg og til hjemløshed? 

 

2. Hvad er kommunernes muligheder for at sikre en egnet bolig til sårbare og psykisk syge borgere, 

der vurderes til at skulle have massiv støtte i forbindelse med en udskrivelse fra sygehuset? 

 

3. Har Naalakkersuisut planer om at ændre loven om offentlig hjælp, så man fjerner betingelsen om 

at have en bolig for at kunne få offentlig hjælp? 

a. Hvilke administrative og samfundsøkonomiske konsekvenser vil det medføre for det 

offentlige? 

 

4. Hvor stort et mørketal, mener Naalakkersuisut, at der findes af hjemløse på landsplan? 

 

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for emnet? 

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Det har været kendt længe, at kommunerne i perioder er tvunget til at betale for ”leje af en seng” ved 

færdigbehandlede patienter på sygehusene/DIH. Ifølge cirkulære om takstpriserne ved en ”plejeseng” 

flugter priserne fra få til mange tusinde kroner pr. påbegyndt døgn.  

 

Den nye hjemløsetælling viser, at ca. 1 procent er landets borgere er hjemløse. Over 400 borgere er 

registreret hjemløse af forskellig art.  

 

Loven om offentlig hjælp kræver, at borgeren har en adresse. Men når borgeren ingen adresse har, udover 

f.eks. at sove/opholde sig på herberg, bliver de allermest sårbare i samfundet lukket af for muligheden for 

den rette hjælp. Velfærdssamfundet er derfor skruet således sammen, at borgere med ressourcer, der har 

et hjem/en adresse og kender deres rettigheder, får hjælpen i modsætning til de mange hundrede 

mennesker i social armod.  

 

Vi ved, at Naalakkersuisut er i gang med en national hjemløsestrategi. Men en strategi i sig selv løser ikke 

mange af de tragiske, akutte problemer for de allermest sårbare borgere. Det er et offentligt svigt, at de 

sårbare ikke er blevet hjulpet rettidigt og derved er endt i en ulykkelig situation, som hjemløshed er.  

 

Jeg er derfor interesseret i at høre, hvilke konkrete og snarlige initiativer Naalakkersuisut har, udover fine 
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seminarer og strategier, der pt. ikke afhjælper det akutte behov vores sårbare borgere har brug for.  

 

Jeg ønsker svar på mine spørgsmål i løbet af 10 arbejdsdage. 


