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12. december 2022 
 
I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til 
Naalakkersuisut. 
 
Spørgsmål til Naalakkersuisut:  
 

1. Med hensyn til handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder 

2023-2030, mener Naalakkersuisut at de har opfyldt Inatsisartuts pålæg om at udarbejde 

en handlingsplan1 i 2020 med de initiativer der er blevet taget af centraladministrationen 

eller som planlægges?  

 

2. Mener Naalakkersuisut at de gennem udarbejdelse af handlingsplan om efterlevelse af 

FN’s konvention om børns rettigheder 2023-2030 har fulgt børnenes indstillinger2?  

 

a. Hvis ikke, hvilke af børnenes indstillinger er blevet fulgt?  

 

3. Har Naalakkersuisut sammen med eller med deltagelse af 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne i alle kommunerne haft dialog og inddragelse i 

udarbejdelse omkring handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns 

rettigheder 2023-2030?  

 

a. Hvis ja, hvordan er kommunelabestyrelsesmedlemmerne blevet inddraget? 

 

4. Har Naalakkersuisut haft dialog og inddragelse i udarbejdelse af handlingsplanen i tæt 

samarbejde med landets borgmestre omkring handlingsplan om efterlevelse af FN’s 

konvention om børns rettigheder 2023-2030? 

 

a. Hvis ja, hvilke initiativer i handlingsplanen er blevet understreget?   

 

5. Har Naalakkersuisut udabejdet initiativer i handlingsplan om efterlevelse af FN’s 

konvention om børns rettigheder 2023-2030 som er  målerettet efterlevelsen af § 3, stk. 3 i 

Inatissartut lov nr. 20 af den 26. Juni 2017 om støtte til børn?  

 

a. Har Naalakkersuisut viden om, hvorvidt 3, stk. 3 i Inatissartut lov nr. 20 af den 26. Juni 

2017 om støtte til børn bliver efterlevet eller ikke efterlevet i samtlige kommuner?  

 

6. Hvilke initiativer i handlingsplanen kan realiseres inden for de økonomiske rammer for 

                                           
1 UPA2020 imm. 35: 1 
pkt35_em2019_bf33_meeqqat_pillugit_fn_ip_isumaqatigiissutai_laura_siumut_rett2_kal.pdf (ina.gl) 
 
2 MIO:  MIO_Rapport_FN_Konvention_KAL_2korr.pdf 

https://ina.gl/dvd/FM2020/pdf/media/2544501/pkt35_em2019_bf33_meeqqat_pillugit_fn_ip_isumaqatigiissutai_laura_siumut_rett2_kal.pdf
https://mio.gl/wp-content/uploads/2019/07/MIO_Rapport_FN_Konvention_KAL_2korr.pdf
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handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder 2023-20303?  

 

a. Hvilke andre initiativer i handlingsplanen har brug for andre midler? 

b. Hvad økonomiske ramme forbrug af andre midler?  

 

7. Hvad er grunden til at man i Naalakkersuisuts hjemmeside ikke kan læse høringssvar 

omkring handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder 2023-

2030?  

 

8. Hvilke planer har parterne omkring inddragelse af kommuner, organisationer og lokale 

borgere i forbindelse med udmøntning af handlingsplan om efterlevelse af FN’s konvention 

om personer med handicap4? 

 

a. Er Naalakkersuisut færdige med arbejdet omkring handlingsplan om efterlevelse af FN’s 

konvention om personer med handicap som skal offentliggøres i foråret 2023?  

 

b. Jf. Spørgsmål 8.a har Naalakkersuisut præsenteret en inddragelsesplan omkring 

efterlevelse af FN’s konvention om børns rettigheder? Hvis ja, hvad er indholdet af planen 

og hvilke krav stiller planen?  

 

9. Har Naalakkersuisut planer om løbende revidering af i handlingsplan om efterlevelse af 

FN’s konvention om børns rettigheder 2023-2030?  

 

a. Hvis ja, vil Naalakkersuisut have særskilte planer desangående? 

b.  Hvilke initiativer tænkes der på?  

 

10. Anser Naalakkersuisut prioriteringen af indsatser samt sikringen af at prioriterngerne 

opfyldes sker under ansvar af parterne?  

a. Vil Naalakkersuisut selv sikre at initiativerne bliver realiseret? 

b. Eksempelvis gennem statusmøder og gennem planer om afledte initiativer?  

(Eqaluk Høegh, medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit) 

 

 

Begrundelse: 

 

Jeg stiller spørgsmål fordi landsdækkende handlingsplan ikke kun skal være mål og flotte 

ord der er opsat på en rækkefølge. Hvis landsdækkende indsatser skal have indvirkning 

for børnene – så skal vores lands og Naalakkersuisuts mål og handlinger basere sig på 

realiteter. Hvis det skal opnås kan vores politiske mål kun opnås gennem inddragelse, 

hvor jeg ønsker oplysninger om kommuners og borgernes stilling og om disse er blevet 

inddraget. Afslutningsvis spørger jeg Naalakkersuisut hvilke planer Naalakkersuisut 

omkring realisering af planen og omkring oplysning om afledte initiativer, samt en 

redegørelse om hvordan Naalakkersuisut vil sikre dette.  

 

Jeg søger om at modtage svar inden for 10 arbejdsdage.  

                                           
3 Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissutaasa malinneqarnissaannut 
iliuusissatut pilersaarut 2023-2030 qupp. 18 
4 Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissutaasa malinneqarnissaannut 
iliuusissatut pilersaarut 2023-2030 qupp. 20 – 3.3.1 Ilaatitsisarnermut pilersaarut 


