30. juli 2018

EM 2018/171

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for
Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM2019 pålægges at
udarbejde en national handlingsplan målrettet mod at nedbringe omsorgssvigt af børn og
unge.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)
Begrundelse:
Mange, mange gode tiltag er i gang på socialområdet. Vi har i en årrække haft stor fokus på børn og
unge, i skiftende Naalakkersuisut. Det er godt, og det skal fortsætte. Men vi skal gøre det bedre.
Tallene taler deres tydelige sprog. Ifølge Redegørelsen om sagstal på børne- og ungeområdet
udarbejdet af Naalakkersuisut i 2017 er der fortsat alt for store sagsbunker hos de enkelte
sagsbehandlere i kommunerne, men endnu mere bekymrende viser tallene, at mange børn fortsat
omsorgssvigtes af deres forældre.
Derfor skal vi i gang med et helhedsorienteret arbejde for, at vi løser udfordringerne på måder som
kommer hele vejen rundt. Et omsorgssvigtet barn møder også skolen, sundhedsplejen,
fodboldklubben og i de værste tilfælde politiet i sin hverdag. Alle skal koordinere deres arbejde, og
alle skal være med til at løfte, således at indsatserne gennemføres på tværs af de forskellige
sektorer.
Inuit Ataqatigiit ønsker et helhedsorienteret fokus på familien. Det vil sikre, at den tidlige indsats og
forebyggelse virker bedre. For det er i sidste ende i de enkelte familier udfordringerne opstår, og det
er her vi skal forsøge at forebygge først.
Derfor er også arbejdsmarkedsområdet og det generelle sociale ydelsessystem vigtige faktorer for
socialt udsatte familier.
En national handlingsplan, hvor man fra Naalakkersuisuts side sætter sig sammen, alle
departementer uden undtagelse, og gennemarbejdet bliver enige om, at tiltag og koordinering er af
stor vigtighed for, at vi får succes med at forebygge socialt udsathed og omsorgssvigt af børn. Ikke
mindst er det vigtigt, at sektorerne organiserer sig tværsektorielt. Det vil en national handlingsplan
kunne sikre.

Derudover er det vores opfordring, at også kommunerne og andre relevante aktører inddrages i
arbejdet. Det er vores erfaring, at kommunerne, ligesom andre aktører, udviser stor velvilje til
samarbejde på tværs.
For Inuit Ataqatigiit er nøgleordene for en succesfuld socialpolitik tidlig indsats, forebyggelse og
tværfagligt samarbejde. Vi skal hele vejen rundt om familierne, og vi skal tage udfordringen med
omsorgssvigt af børn meget mere alvorligt.
Vi er mange der er enige om, at børn er dette lands vigtigste ressource. Det vil være tomme ord,
hvis ikke vi lykkedes med at organisere os bedre tværfagligt og blive enige om en national
handlingsplan mhp. at nedbringe omsorgssvigt af børn og unge.
Med disse ord overlader vi dette forslag til Inatsisartuts velvillige behandling.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Alle departementer vil skulle bidrage til en national handlingsplan, og der vil dermed blive behov
for planlægning og koordinering af et tværsektoriel samarbejde. Det må påregnes, at de samlede
administrative ressourcer forbundet med at udarbejde et forslag til handlingsplanen til godkendelse i
Naalakkersuisut vil koste ressourcer svarende til en årsnormering for en A/C fuldmægtig, dvs.
500.000 kr.
At skulle implementere en national handlingsplan som foreslået og sikre, at den bliver økonomisk
understøttet vil på sigt givet have både økonomiske og administrative konsekvenser. Så længe vi
endnu ikke har fået præsenteret den foreslåede handlingsplan vil der ikke kunne redegøres for disse.
Det vil imidlertid følge af den endelige handlingsplan, hvor mange ressourcer, der skal afsættes for
at sikre økonomisk og administrativ understøttelse af planen.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private:
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:
Ingen

