12. august

EM 2020/174

I henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende beslutningsforslag til
Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til EM2021 at udarbejde en
redegørelse tilbageføring af ansvaret for sundhedsvæsenet til Staten. Redegørelsen skal
indeholde hvilke konsekvenser en tilbageføring af ansvaret vil få på økonomien, på
medarbejderområdet, på servicen, for landet samt til patienterne.
(Atassuts Inatsisartutgruppe)
Begrundelse:
Vores sundhedsvæsen lider. Det er der ikke noget nyt i og vi har alle oplevet, at når vi søger læge når
vi er syge, så nøjes man med at henvise til, at vi blot tager smertestillende piller. Desværre er det
sikkert at sådanne procedurer koster menneskeliv.
Et flertal i befolkningen ønsker at Grønland bliver selvstændig, og i takt med øget selvstændighed ses
overtagelsen af flere og flere sagsområder som en selvfølge. Vi har tidligere hjemtaget
sundhedsområdet fordi vi ønsker at styre området og selv stå for dets økonomi. Vi har planer om at
hjemtage flere områder, selv om vi nu har store problemer med de områder vi allerede har hjemtaget.
Det er naturligt, at en person som udvikler sig og ønsker at klare sig selv, overtager ansvaret for sit
eget liv løbende, og det er en naturlig del af personens udvikling. Men personer, et samfund samt
landets politikere som er deres ansvar bevidst, må nødvendigvis også besidde evnen at kunne erkende
faktiske forhold. Ja, vi har fejlet, vi har taget en for stor mundfuld og derfor må vi handle. Vores
hospitaler skal ikke omdannes til hospicer.
Gennem denne forslag skal Naalakkersuisut pålægges om at udarbejde en redegørelse om hvilke
ændringer der kommer til at ske på service, sundhedspleje og behandling, såfremt sundhedsvæsenet
afleveres tilbage til staten. Vi ønsker at få oplyst hvilke ændringer der kommer til at ske over hele
landet også hvilke ændringer der kommer til at ske på medarbejderområdet. Ikke mindst ønsker vi at
få oplyst, hvilke ændringer på der kommer på vores lands økonomi, hvis sagsområdet afleveres
tilbage til Staten. Man skal også undersøge om staten i det hele taget ønsker et samarbejde
desangående.
Det med at kunne tilstå egne forhold kan være svært. Beslutsomhed, vilje til udvikling, kærlighed til
landet, vilje til at stå på egne ben og evnen til at forsørge sig selv er vigtige. Men disse skal føre til,

at sundhedsindsatsen over for borgerne nedprioriteres. Hvis vi arbejder med borgeren i centrum, vil
samfundet og landet få en sund udvikling.
Rapportens konklusioner må vise hvilke konsekvenser en tilbageføring af ansvaret for
sundhedsområdet vil få.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Hvis man sætter EM2020 som deadline for undersøgelsen vil sådan en undersøgelse vil svare til en
A/C fuldmægtig årsnormering, dvs. 500.00 kr.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv:
Ingen.
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:
Ingen.

