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1. Hvornår forventer Naalakkersuisut at kunne offentliggøre den nationale handlingsplan om at
efterleve hele FN's Børnekonvention, således som lnatsisartut pålagde Naatakkersuisut at gøre på
FM 2020 (punkt 35)?
Det er et omfattende arbejde at udarbejde en handlingsplan om efterlevelse af hele FN's Børnekomention,
idet konventionen indeholder en lang række forskellige rettigheder til beskyttelse af bamet. Arbejdet er
igangsat og Naalakkersuisut planlægger at fremlægge den nationale handlingsplan for efterievelse af FN's
Børnekonvention under lnatsisartuts efterårsmøde 2022.

2. Kan Naalakkersuisut allerede nu oplyse om man forventer at skulle ændre på konkret lovgivning
som følge af handlingsplanen?
Det er på nuværende tidspunkt ikke alklaret, i hvilket omfang handlingsplanen vil indeholde behov for
lovændringer i forhold til efterlevelse af de forskellige rettigheder i konventionen.

3. Kan Naalakkersuisut allerede nu komme med et overslag over, hvor meget det vil koste at gøre
handlingsplanen til virkelighed?
På lnatsisartuts efterårssamling 2015 blev der fremsat forslag til lnatsisartutbeslutning (EM2015/33) om at
pålægge Naalakkersuisut at inkorporere FN's Børnekomention som inatsisartutlov senest ed
efterårssamlingen i 2016.
Under behandlingen blev det imidlertid klart ud fra en række juridiske vurderinger, at det ikke var muligt fuldt
ud at implementere FN's Børnekonvention, idet ikke alle områder omfattet af bømekonventionen var
hjemtaget. På den baggrund blev nedenstående ændringsforslag fremsat af Familie- og Sundhedsudvalget
og s.edtaget af et samlet lnatsisartut.

"Forslag til lnatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest i 2017, indenfor
grænserne af Selvstyreloven, at fremsætte forslag til inkorporering af FN's Bømekonvention
som inatsisartutlov."
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Som opfølgning blev det umiddelbart besluttet, at Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling, Sociale
Anliggender og Justitsvæsen sammen med Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer skulle igangsætte en

grundig analyse af beslutningsforslagets økonomiske og administrathe konsekvenser.

Der blev laket to analyser:

1. En analyse af de økonomiske og administrative konsekvenser, ked KORA (Det Nationale Institut for

Kommuner og Regioner under Social og lndenrigsministeriet i Danmark)
2. En analyse af de juridiske problemstillinger ked inkorporering af FN's Børnekonvention som

inatsisartutlov, wd Professor Michael H Jensen, Aarhus Unikersitet.

Resultateme af analyserne kriste, at det kan hake meget store konsekvenser for bl.a. økonomien, herunder

finanslown samt et øget behov for kompetencer. Det blev estimeret, at Grønland skal forvente et årligt

økonomisk efterslæb på ca. 300 mio. kr., såfremt inkorporeringen af børnekonventionen skal leve op til

standarden for gennemførelse af børnekonventionen i Finnmark i Norge.

Sam let set kan udgiftsbehovet beregnes til et stort trecifret millionbeløb i meromkostninger og der l være et

betydeligt, ukendt personalebehov på områder, hvor der også i dag er mangel på kvalificeret arbejdskraft,

særligt de mindste bosteder.

Siden KORAs analyse blev publiceret i 2016, er der sket uchrikling på området. Det er imidlertid fortsat en

omfattende opgave at law et okerslag over, hvad det vil koste at gøre den kommende handlingplan til
virkelighed. Det kan ikke på nuværende tidspunkt beregnes, hvor meget det kril koste at gøre den kommende

handlingsplan til virkelighed.

Link til resume af KORAs analyse:

httos ://naalakkersuisut. al/—/media/Nanoq/Files/Puhlications/Farnilie/DK/Resume-
InkonDorerina% 20 af3/. 20FNs%20 b%c3%b8 rnekonvention%20i%20Gr%c3%b8nland%20120916-2.odf

Med venlig hilsen

Paneeraq Oís
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