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Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til
forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til
personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN’s konvention om handicappedes
rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siumut)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremme, at
rettigheder i FN’s Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som
del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Svarnotat
(Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender)
2. behandling

Naalakkersuisut takker Familie- og Sundhedsudvalget for den grundige behandling af
nærværende forslag, og er tilfreds med den store opbakning, de to forslag har modtaget.
Udvalgets bemærkninger om, at personer med handicap er en særlig udsat gruppe, er
Naalakkersuisut helt enig i. Naalakkersuisut er opmærksom på, at personer som er anbragt på
døgninstitution, ydes beskyttelse og tilbydes særlig støtte i overensstemmelse med deres alder
og individuelle behov. Naalakkersuisut har bl.a. udfærdiget retningslinjer for udarbejdelse af
seksualpolitik på døgninstitutionerne. Personalet skal kende til Handicapkonventionens artikel
17 om beskyttelse af personlig integritet, artikel 22 om respekt for privatlivet, samt artikel 23
om respekt for hjemmet og familien. Herudover er institutionerne forpligtet til at fastsætte
rammer for opførsel, påklædning og handlemåder med videre, som er tilpasset institutionens
målgruppe samt beboernes særlige behov. Dette gør sig gældende for alle døgninstitutioner.
Naalakkersuisut kan oplyse at man planlægger at aflevere en handicapredegørelse på FM
2016, som behandler FN’s handicapkomites anbefalinger forud for ny lovgivning, for at sikre
en grundig implementering af lovgivningen. I det videre lovforberedende arbejde vil
Naalakkersuisut sikre, at civilsamfundet og de offentlige myndigheder vil blive involveret i
videst muligt omfang. Trekantsamarbejdet i relation til FN konventionens artikel 33 som er
indgået mellem Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Grønlands
Råd for Menneskerettigheder og Dansk Institut for Menneskerettigheder, forventes at blive
særligt værdiskabende i denne proces.
Afslutningsvist er det vigtigt for Naalakkersuisut at nævne at de økonomiske konsekvenser af
en revideret lovgivning for personer med vidtgående handicap ikke er kendte på nuværende
tidspunkt.
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Betænkningen omtaler alene, hvad der forventes at være af omkostninger forbundet med selve
udformningen af lovforslaget, ikke hvad implementeringen heraf forventes at koste i praksis.
Disse meromkostninger vil blive udredt i forbindelse med det kommende lovforberedende
arbejde, idet en kommende vedtagelse af loven også vil kræver, at der findes en finansiering
hertil. Midlerne dertil vil således skulle prioriteres i forbindelse med kommende finanslove.
Med disse bemærkninger indstiller Naalakkersuisut hermed forslagene til vedtagelse.
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