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BETÆNKNING

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget

vedrørende

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2021 fremsætter en

national handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen [senest] bestået af:

Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraatit, formand

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit, næstforrnand
Medlem af Inatsisartut Bo Martinsen, Demokraatit

Medlem af Inatsisartut Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Udvalget har efter 1. behandlingen 28.oktober 2020 under EM2020 gennemgået forslaget.

1. Forslagets indhold og formål

Nærværende forslag vil pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde en national handlingsplan for
mennesker med psykisk sygdom.

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut

Ved førstebehandlingen fremsatte Naalakkersuisut et ændringsforslag. Denne indebærer at
handlingsplanen fremsættes under EM2022, hvilket er årsagen til at punktet blev henvist til
udvalgsbehandling.
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3. Forslagets økonomiske konsekvenser

Det fremgår af § 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative
konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i forslagets begrundelse.

Udvalget har noteret sig, at forslaget i overensstemmelse hermed angiver de økonomiske
konsekvenser ved forslagets realisering og det anslås til at udgøre l årsværk af en AC-
fuldmægtig stilling, svarende til 500.000 kr. Udvalget er enige i dette.

4. Udvalgets behandling af forslaget

Udvalget konstater at handlingsplanen for mennesker med psykisk lidelse vil indeholde og
danne grundlag for såvel nye som igangværende initiativer, indsatser og tiltag for i alt 1400
mennesker med psykiske lidelser, hemnder ca. 145 børn og unge.

Naalakkersuisut stillede følgende ændringsforslag (Udvalget vil gøre opmærksom på, at der er
fejl i den danske version af svarnotatet. Udvalget tager udgangspunkt i den grønlandske
version):

'Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2022

fremsætter en national handlingsplan for at $rke indsatsen for mennesker
med psykisk lidelse".

Det er Udvalgets vurdering, at udarbejdelsen af handlingsplanen stiller krav om en høj grad af
tværfagligt sarnarbejde, tværfaglige løsninger og ønsker at der udføres et grundigt arbejde.

5. Udvalgets indstillinger
ø Et enigt udvalg indstiller det oprindelige forslag til vedtagelse
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive
forslaget til 2. behandling.
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