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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge 

en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i 

Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og 

beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes fornødent for den pågældende 

persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med 

beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og 

beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.  

(Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit). 

Begrundelse: 

Inuit Ataqatigiit vil til stadighed arbejde for, at personer med handicap i Grønland bliver prioriteret 

og at man fremmer deres livsvilkår, således at der i videst mulig omfang sikres samme rettigheder 

og muligheder for personer med handicap som for øvrige borgere. 

Ud fra FN-konventionen fra 2006 om rettigheder for personer med handicap, som Grønland har 

tilsluttet sig, har personer med handicap ret til uddannelse og beskæftigelse. På grund af, at personer 

med handicap har nedsat funktion, skal man altid støtte dem til at gå videre til at tage en uddannelse 

og have beskæftigelse. Hvis de fysiske og mentale funktioner har sat begrænsninger for personer. 

Men det er vigtigt, at man beskytter personer med handicap med respekt for, at de har menneskelig 

værdi, og dem som virkelig har behov for omsorg skal hjælpes med det de har behov for. 

Personer med handicap har i lighed med andre i samfundet rettigheder. Derfor er det vigtigt for 

Inuit Ataqatigiit, at personer med handicap gives muligheder i lighed med andre. 

For at styrke tilsyn med personer med handicap, mener Inuit Ataqatigiit, at der er god grund til, at 

Naalakkersuisut laver en undersøgelse om og udarbejder en redegørelsen om uddannelse og 

beskæftigelse for personer med handicap. 



 

 

 

  

I svaret på § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut1 om uddannelse og beskæftigelse for personer med 

handicap fremgår det bland andet, at der i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked ikke 

foreligger en særskilt registrering af uddannelse og beskæftigelse for personer med handicap. 

Hvis man skal have bedre tilsyn af og omsorg for personer med handicap, mener Inuit Ataqatigiit, at 

vi skal have mere indgående informationer om  uddannelse og beskæftigelse for personer med 

handicap. 

Vi vil opfordre til, at man på tværs af Departementerne, kommunerne, Tilioq, Pissassarfik og andre 

relevante parter laver undersøgelse af og at der udarbejdes en redegørelse om uddannelse og 

beskæftigelse for personer med handicap i Grønland. 

Med disse ord overgiver vi forslaget til Inatsisartuts velvillige behandling. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:  

Det estimeres, at en undersøgelse af og udarbejdelse af en redegørelse om uddannelse og 

beskæftigelse for personer med handicap vil koste en hel årsløn for en A/C fuldmægtig, dvs. ca. kr. 

500.000. Oversættelse, trykning og fremlæggelse af undersøgelsen og rapporten er inkluderet i dette 

beløb. Det påregnes at rapporten vil styrke tilsyn med personer med handicap, og at den kan bruges 

til fremadrettet forbedring af uddannelse og beskæftigelse for personer med handicap. Derfor vil 

rapporten kunne betale sig fremadrettet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 

                                                           
1 https://ina.gl/documents/para3637/2018/svar/320_2018_handicappede_AQQS_da_svar.pdf 
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