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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for
Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en
plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.
(Medlem af Inatsisartut, Stine Egede, Inuit Ataqatigiit)
Begrundelse:
Her i landet har Grønlands Selvstyre døgninstitutioner i næsten alle større byer, og disse er inddelt
efter graden af handicap og alt efter hvor meget man selv kan tage vare på dem selv. En af disse er
døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq. Der er 15 beboere, og institutionen er del i 2 bygninger, som
er den blå og den gule.
Beboerne er multihandicappede.
Beboerne kommer fra hele landet, men hele 33 procent – det vil sige 5 – kommer fra Uummannaq
og Upernavik.
Før i tiden var der 17 pladser, men efter at “Sungaartuaraq” lukkede er disse indskrænket til 15
pladser, og for tiden er alle pladser optaget.
Vi ved at der er nogen opført på venteliste, ligesom forældre har behov for at blive aflastet, men
disse har ingen mulighed for det, idet institutionen er fuld.
Derfor foreslår jeg, at man i nordregionen, dvs. Aasiaat, opretter en døgninstitution for
multihandicappede med plads til 10 beboere.
Aasiaats flade terræn gør den oplagt til rullestol brugere.
Grunden til jeg foreslår en placering i Aasiaat er, at vores eksisterende døgninstitutioner for
handicappede er placeret i byer med ujævn terræn; det vil sige, Tasiilaq, Qaqortoq, Paamiut, Nuuk
(4), Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat og endelig Uummannaq.
Derfor mener jeg at det er passende at Kommune Qeqertalik, i lighed med andre kommuner, får
oprettet en døgninstitution.
I dag kan beboerne i Ivaaraq som er fyldt 18 år jf. loven tage 1 besøgsrejse om året. De kan derfor
ikke komme til jul, såfremt disse har taget en besøgsrejse i sommermånederne. Medarbejderne har
fortalt mig, at de lider psykisk, idet de mentalt er på spædbarn niveau, selv om de er blevet voksne.

Mange af forældrene har været nødsaget til at flytte med til Qaqortoq og andre familiemedlemmer
der bor langt væk, føler at de bliver lukket ude, for vi ved jo hvor besværligt og dyrt rejserne er i
dag.
I følge loven kan beboerne ikke længere få betalt besøgsrejser til familien, hvis forældrene er flyttet
til Qaqortoq. Da vi bor i samme by som dem, kan vi se hvor hård det tager på dem, når forældrene
skal rejse hjem efter det årlige besøg, hvor de først kan komme på besøg igen i det næste år. Vi ser
på dem med stor medfølelse.
Enhver forælder bør have ret til at kunne følge med på sit barns opvækst, ligesom et barn har behov
for, at dets familie også kan følge med. Dette gælder også for et multihandicappet barn.
I dag har mange børn ikke denne mulighed, fordi der er en stor afstand mellem Qaqortoq og
Diskobugten.
Jeg håber at forslaget vil blive mødt med forståelse og jeg ønsker jer god debat.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:
Det forventes at arbejdet kan udføres svarende til et halvt årsnormering for en A/C fuldmægtig, dvs.
250.000 kr.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private:
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:
Ingen

