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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen 

for Inatsisartut: 

 
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremme, at 

rettigheder i FNs Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette 

sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i 

Grønland. 

(Inatsisartutgruppe, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse: 

FNs handicapkonvention blev gjort gældende for Grønland ved at den danske stat 

tilsluttede sig konvention uden forbehold for bl. a. Grønland, hvilket gør, at FNs 

Handicapkonvention blev gældende uden at Inatsisartut tog stilling til om den skulle 

være gældende for Grønland. Dette betyder også, at man ikke har forudgående 

drøftelser om hvordan man vil sikre en implementering a Handicapkonventionen. 

 

Dette forslag har derfor til formål, at Inatsisartut tager stilling til hvordan forholdene for 

personer med handicap kan sikres og forbedres. Handicapområdet er lagt ud til 

kommunerne fra 1. januar 2011 og en evaluering af udlægningen er på vej, men mange 

borgere har også gjort sig meget blandede erfaringer med udlægningen til kommunerne 

og generelt med serviceniveauet for personer med handicap. 

 

Inatsisartut bedes tage stilling til hvordan vi som land, og som del af den kommende 

handleplan for implementering af handicapkonvention, kan sikre bedre forhold for 

personer med handicap og deres pårørende, herunder implementere en lovgivning, som 

sikrer, at rettighederne i FNs Handicapkonvention bliver del af gældende lov. 

   

 

De økonomiske og administrative følger for det offentlige: 

Der skal afsættes 1/2 AC årsværk til at komme med lovforslag til implementering af FNs 

Handicapkonvention samt koordinere dette i forhold til revidering af Landstingsforordning 

nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap og 

ændringsforordninger.  

Dette bør prioriteres indenfor Naalakkersuisuts administrative rammer. 

 
 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Forslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne, 

men vil have positive konsekvenser for de allermest udsatte gruppe i samfundet, hvilket 

på sigt derfor også vil komme samfundet til gavn, da man sikrer, at serviceniveauet for 

personer med handicap øges gradvist. 


