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24. august 2018                                                                                                                                         EM2018/83 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til EM/2019, at fremlægge et 

forslag om oprettelse af en fond, til forskning i, evaluering af, forebyggelse af, samt undersøgelser af 

sociale problemer i Grønland.  

Fondens formål skal være særligt målrettet udsatte børn og unge – eller børn og unge i risiko for at blive 

udsatte, og disses pårørende.  

Fokus bør særligt lægges på undersøgelse af,- og forskning i; tidlige indsatser, økonomiske incitamenter 

for tidlige og straks-indsatser, samt tilpasning af programmer, behandlingstilbud og andre indsatser 

indenfor det sociale område. 

 

 

(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet) 

 

 

Begrundelse: 

 

Fondens formål bør indbefatte implementering, forebyggelse af, og evaluering af sociale indsatser, til 

rådgivning og informationsfremme for det offentlige, civilsamfundet, samt politisk niveau omkring sociale 

indsatser målrettet børn og unge, og fremme af samarbejde mellem offentlige instanser og myndigheder.  

 

Fondens midler skal ligeledes kunne anvendes til kortere eller længerevarende undersøgelser og 

forskningsprogrammer inden for de nævnte formål, og bør også omfatte undersøgelser af, samt forskning i, 

forbedringer af sociale indsatser, behandlinger, behandlingsformer og forebyggelsesprogrammer, 

behandlingstilbud samt effekter af indsatser på området.  

Midlerne skal kunne bruges til al forskning og undersøgelse af programmer, behandling, indsatser, og 

implementeringer af samspilsproblemer mellem offentlige myndigheders programmer, behandlingstilbud, 

indsatser m.fl. indenfor modvirkning af sociale problemer for børn,- og unge, og disses pårørende.  

 

Særligt programmer, behandling, og indsatser der sigter på at varetage,- og sikre barnets tarv og udvikling, 

samt sigter på at eliminere, for barnet, truende sociale udfordringer, såsom; seksuelle krænkelser, 

selvmord, misbrug af alkohol,- hash og andre rusmidler, samt vold og omsorgssvigt. 
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Der vil i fondens formål kunne sættes fokus på f.eks.: 

 Tidlige indsatser. 

 De økonomiske samspilsfaktorer mellem tidlige indsatser og sene indsatser og mellem straks-hjælp 

og senere hjælp. 

 Muligheder for at overkomme eksisterende barrierer for iværksættelse og gennemførelse af 

programmer, behandling og indsatser til modvirkning af sociale problemer, som f.eks. offentlige 

myndigheders uddannelses- og kompetencegrader, arbejdsforhold, Grønlands geografiske forhold, 

kulturelle forhold m.fl. 

Midler fra fonden bør kunne søges af alle departementer, kommuner, uddannelsesinstitutioner, 

forskningsinstitutioner og forskningsprogrammer, samt myndigheder der arbejder i og med disse 

problemstillinger i Grønland. 

 

Konstruktionen af fonden, og den bedste udnyttelse af midler vil jeg lade være op til Naalakkersuisut at 

udforme. 

Uden at dette  binder Naalakkersuisut vil jeg dog henstille til, at man søger at lave en fondskonstruktion 

hvor erhvervsliv, andre nationer, hjælpeorganisationer o.a. kan deltage.  

Ligeledes henstiller jeg til, at fondens midler løbende kan anvendes, ligesom jeg henstiller til, at  fonden 

løbende finansieres af dels Finansloven med årligt minimum 20 mio. kr., som løn, - og pristalsreguleres, 

samt eventuelt andre indkommende midler.  

Af disse bør der afsættes 2 stillinger til administration af fonden, og bestyrelsen der uddeler fonden s midler 

bør nedsættes med aktører fra socialstyrelsen, repræsentanter fra Børnerettighedsinstitutionen, samt fra 

finansinstitutioner, samt universitet i Grønland, og andre relevante fagpersoner der vil kunne vurdere 

projekterne.  

Uddeling fra fonden bør kunne ske 2 gange årligt, og indestående i fonden skal ikke kunne udbetales som 

udbytte, eller anvendes til andet end det i for fonden beskrevne formål.  

 

Samarbejdspartiet mener, at vi i Inatsisartut bør sikre, at der er penge til ovenstående formål til enhver tid, 

så længe vi har de sociale problemer vi har i landet, og som minimum de næste 10 år, således at forskning i 

disse områder ikke er genstand for tilfældige, skiftende prioriteringer fra politisk hold alene, men også 

sikres en fri og uafhængig forskning i forhold der er til befolkningens bedste. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Hvis Naalakkersuisut finder det hensigtsmæssigt, at der tilvejebringes et særligt lovgrundlag for etablering 

af fonden, må udarbejdelsen heraf forventes at lægge beslag på administrative ressourcer svarende til 

maksimalt 1 årsværk, inkl. oversættelse, høring og lovteknisk gennemgang. 

Yderligere vil der skulle afsættes maksimalt 1/3 årsværk til udarbejdelse af vedtægter for fonden og til 

udpegning af bestyrelse. 
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Administrationsudgifter ved driften af fonden vil skulle afholdes af fondens midler. 

Selvstyret vil skulle skyde midler i fonden. Hvor store midler, der vil skulle indskydes vil være op til 

Inatsisartut. De midler, der indskydes vil imidlertid skulle være tilstrækkelige til, at fonden effektivt vil 

kunne bidrage til at fremme det fastsatte formål.  

Jeg mener selv at Grønlands Selvstyre fra 2020 og mindst 10 år frem årligt bør indskyde 20 mio. kr. i 

fonden. Pengene afsættes årligt på finansloven. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

 

Ingen. 


