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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)

Svarnotat
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet)
1. behandling

Naalakkersuisut takker for det fremsatte forslag til Inatsisartutbeslutning.
Naalakkersuisut er meget enig med forslagsstilleren i, at vi ikke har brug for tomme ord, når
det gælder omsorgssvigt af børn. Vi har brug for handling.
Der er behov for, at vi handler nu og at der bliver taget hånd om de akutte sager. Samtidig er
der behov for, at vi arbejder langsigtet og helhedsorienteret. Vi skal nedbringe omfanget og
bestræbe os på fuldstændigt at undgå tilfælde, hvor børn udsættes for omsorgssvigt.
Naalakkersuisut har allerede igangsat initiativer, som har til formål at nedbringe omfanget af
omsorgssvigt og styrke indsatserne på området.
I august offentliggjorde Naalakkersuisut sin strategi mod seksuelle overgreb: ”Killiliisa”.
Killiliisa har en helhedsorienteret tilgang og et langsigtet fokus. Killiliisa vil danne baggrund
for en række handlingsplaner, som skal bidrage til at nedbringe antallet af seksuelle overgreb.
Killiliisa er en del af Naalakkersuisuts styrkede fokus på omsorgssvigt.
På baggrund af anbefalingerne fremsat på møde i Politisk Koordinationsgruppe i januar i år,
har Naalakkersuisut igangsat en dialog med kommunerne og deres socialforvaltninger. Dette er
blandt andet gjort med henblik på at opnå større indsigt i de forhold, som kommunalt
besværliggør et bedre tværfagligt samarbejde i sager vedrørende børn og unge.
Naalakkersuisut har desuden en målsætning om at fremsætte en familiepolitik. Formålet med
en samlet familiepolitik er at sikre, at indsatser på børne- og ungeområdet tager udgangspunkt
i barnet og dennes familie. Indsatserne skal således have blik for familien som helhed og hele
barnets netværk skal inddrages og tænkes ind i mulige løsninger.
Ydermere er der afsat midler på Finansloven til at styrke, udbygge og videreudvikle
uddannelsesindsatsen på det sociale område. En af forudsætningerne for at give børn og unge
en tryg og sund opvækst er således, at børn og unge møder kvalificeret og kompetent personale
gennem deres opvækst. Naalakkersuisut er derfor fast besluttet på at tilbyde vedvarende
efteruddannelse og kurser til personale på det sociale område.
Naalakkersuisut er enig med forslagsstiller i, at det er nødvendigt, at der på tværs af
ressortområder samarbejdes og tages ansvar for at løse udfordringerne omkring omsorgssvigt.
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På tværs af Sundhedsstyrelsen, Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen er der således allerede
igangsat et samarbejde, som skal sikre større koordinering og sammenspil i varetagelsen af
mistanke om omsorgssvigt af børn. Samarbejdet har ligeledes fokus på, hvordan den tidlige
indsats over for udsatte familier kan styrkes på tværs af de tre ressortområder.
Naalakkersuisut mener, at det i arbejdet med en eventuel national handlingsplan for
nedbringelse af omsorgssvigt er væsentligt, at der tages udgangspunkt i de allerede eksisterende
tiltag. Således skal der drages nytte af tidligere erfaringer og vi skal tage højde for allerede
igangsatte initiativer. En national handlingsplan, skal således tage højde for blandt andet
arbejdet med Killiliisa, MANU og tidlig indsats.
Med disse bemærkninger tilslutter Naalakkersuisut sig forslaget og indstiller forslaget til
vedtagelse.
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