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Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en 

strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent 

opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på 

handicapområdet. I strategi- og handlingsplanen skal indgå en periodisk evaluering af 

indsats set i forhold til nævnte mål. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest 

EM2021.  

(Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit)  

 

 

Svarnotat 

(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke) 

 

 

1. behandling 

 

Naalakkersuisut takker for forslaget, og er enig med forlagsstilleren i, at behovene for 

uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet skal opfyldes. 

 

I de senere år har der været en væsentlig udvikling på handicapområdet, senest med 

vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. I 

forbindelse med implementeringen af Inatsisartutloven om støtte til personer med handicap 

har Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet og Styrelsen for 

Forebyggelse og Sociale Forhold afholdt kurser i alle kommuner med henblik på at styrke de 

kommunale sagsbehandleres kompetencer. Et andet væsentligt tiltag er udnævnelsen af 

handicaptalsmanden, som tiltrådte i november 2017 og den efterfølgende etablering af det 

landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik i Sisimiut, der åbnede i 2018.  

 

I 2019 blev der nedsat et uddannelsesudvalg bestående af relevante ressourcepersoner fra 

PI/SPS, Socialstyrelsen og repræsentanter fra kommunerne. Kommissoriet for 

uddannelsesudvalget var blandt andet at levere en indstilling til udarbejdelse af en decentral 

specialpædagoguddannelse blandt andet med fokus på børn, unge og voksne med psykiske 

samt fysiske handicaps. Der blev også udviklet videre- og efteruddannelses forløb med 

forskellige specialiseringer, blandt andet moduler for ansatte som arbejder med mennesker 

med udviklings-  og adfærdsforstyrrelser.    

  

Under FM 2019/48 blev det besluttet, at der til EM2021 skal fremlægges en redegørelse om 

vores lands efterlevelse af FN’s handicapkonvention. Redegørelsen skal afdække fremskridt 

såvel som mangler, og ud fra redegørelsen skal Naalakkersuisut senest til FM 2022 overfor 

Inatsisartut fremlægge en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN’s 

Handicapkonvention. 

 

Handicapområdet anses som et vigtigt område inden for det sociale område. Behovene for 

uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder bør ligeledes på sigt koordineres 

tværdepartementalt i regi af ”Uddannelsesindsatsen inden for det sociale område”. Denne 
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uddannelsesindsats blev etableret i 2018 mellem Departementet for Sociale Anliggender, 

Familie og Justitsområdet, Departementet for Arbejdsmarked og Departementet for 

Uddannelse, Kultur og Kirke.   

 

Naalakkersuisut er således enig i, at det er vigtigt at behovene for uddannelse, efteruddannelse 

og kurser for ansatte inden for handicapområdet opfyldes og koordineres med de øvrige 

indsatser inden for det sociale område på dag- og døgninstitutionsområdet.  

 

Redegørelsen om efterlevelsen af FN’ handicapkonvention, der præsenteres til EM2021, 

inkluderer også en redegørelse for behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for 

ansatte på handicapområdet. Fremskridt og mangler på dette område, vil blive indarbejdet i 

den nationale handlingsplan, som senest fremlægges til FM 2022. Handlingsplanen skal sikre 

en efterlevelse af FN´s Handicapkonvention. 

 

Med disse bemærkninger indstiller Naalakkersuisut forslaget til forkastelse. 

 

 

 

 


