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Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 

(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet) 

 

 

Forelæggelsesnotat 

(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet) 

1. behandling 

 

 

Naalakkersuisut er glade for at kunne fremlægge forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer 

med handicap. 

 

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet fra 2016 samt Grønlands Råd for 

Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheders statusrapport fra 2016 viser, at der 

er behov for helt nødvendige forbedringer på handicapområdet.  

 

Det fremlagte forslag til Inatsisartutlov skal tjene til at beskytte, og hjælpe personer med 

handicap samt deres pårørende. Støtten gives med udgangspunkt i en helhedsvurdering af 

borgerens behov. De pårørende bliver inddraget i løsningen, og kommunalbestyrelsen får 

mulighed for at tilbyde et bredt støtteudbud.  

 

Forslagets overordnede formål er at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden for alle 

personer med handicap med en klar ansvars- og opgavefordeling. Forslaget skal ses i lyset af 

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Centralt i dette forslag er, at 

borgere med handicap skal sikres de samme rettigheder og muligheder som andre borgere. 

 

Forslaget vil medføre en styrkelse af rettigheder for personer med handicap. Gennem forslagets 

bestemmelser er det hensigten at sikre, at alle personer med handicap, børn såvel som voksne, 

får en god og tryg tilværelse med mulighed for at udnytte egne ressourcer bedst muligt. 

Herigennem skal børn med handicap have mulighed for at få en god skolegang og uddannelse, 

således at de som voksne får de bedste muligheder for et godt hverdagsliv samt evt. arbejdsliv. 

 

Baggrunden for forslaget er et fælles politisk ønske om at styrke rettighederne for personer med 

handicap og sikre borgere med handicap de samme muligheder som andre borgere. Blandt andet 

derfor har forslaget fokus på, at samfundet skal nedbryde de barrierer, som personer med 

handicap oplever som hindrende for at have en normal tilværelse. Dette fokus er i tråd med 

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.  

 

Forslaget sætter borgeren i centrum for indsatsen. Forslaget har derfor fokus på individuel og 

helhedsorienteret støtte, hvilket på sigt skal medføre, at færre personer med handicap er nødt til 

at tage ophold uden for hjemmet, samt at adgangen til at modtage støtte efter denne 

Inatsisartutlov gøres tilgængelig for alle personer med et handicap, der har behov for støtte.  
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Forslaget styrker rettighederne for personer med handicap, og tydeliggør og letter samarbejdet 

mellem forvaltningsmyndighederne, særligt kommunalbestyrelserne og Naalakkersuisut. 

Forslaget er en omfattende revidering af de lovmæssige rammer på handicapområdet, og 

indeholder nye og forbedrede muligheder for både kommunerne og Naalakkersuisut til at kunne 

støtte alle personer med handicap i at nyde et værdigt liv med samme rettigheder og muligheder 

som andre. 

 

Samtidig fastlægges en klar ansvarsplacering i forvaltningen. Kommunerne får frihed til at 

tilbyde den bedste lokale støtte til den enkelte borger, men bliver samtidig underlagt 

medfølgende pligter. Tydeliggørelsen af henholdsvis borgerens rettigheder og forvaltningens 

rettigheder og pligter medvirker til at sikre, at forslaget kan blive et særdeles effektivt redskab 

i hænderne på den professionelle moderne socialforvaltning.  

 

En effektiv støtte til personer med handicap kan være med til at sikre større selvhjulpenhed og 

en øget livskvalitet hos den enkelte. En effektiv støtte kan ligeledes bidrage til en bedre 

samfundsmæssig inddragelse af personer med handicap eksempelvis ved tilgængelighed på 

henholdsvis uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. 

 

Med forslaget ønskes en realisering af menneskerettigheder for personer med handicap inden 

for den sociale sektor, men også i andre sektorer gennem støtte efter dette forslag. 

  

Forslaget indeholder også pligter for Naalakkersuisut, herunder forpligtigelser til udarbejdelse 

af socialfaglige værktøjer til kommunernes brug og fastsættelse af mere præcise regler for 

sagsbehandlingen på handicapområdet. Dette har til formål at sikre et fagligt løft af kvaliteten 

af sagsbehandlingsarbejdet i kommunerne. 

 

Forslaget følger ligeledes op på en række politiske initiativer fra blandt andet Inatsisartut, samt 

konkrete problemstillinger baseret på erfaringerne med gældende lovgivning. Herudover tager 

forslaget hensyn til ønsker og anbefalinger fra aktører på handicapområdet og fra de 

kommunale sagsbehandlere og ledere i kommunerne. Endelig følges der op på fagfolks og 

pårørendes ønske om en fornyet og forbedret lovgivning om hjælp til personer med handicap. 

  

Det har været vigtigt for Naalakkersuisut, at forslaget blev udformet således, at det sætter 

rammerne for en optimal udnyttelse og styrkelse af de ressourcer, der allerede er til stede i 

kommunerne.  

 

Forslaget søger at imødekomme en række ønsker, som Naalakkersuisut har modtaget fra 

kommunerne og interesseorganisationer inden for handicapområdet. Behovet for forbedringer 

af rettighederne for personer med handicap er påkrævet.  
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Det foreliggende forslag til Inatsisartutlov er således af stor betydning for at skabe 

hensigtsmæssige forhold og støtteforanstaltninger for personer med handicap, men det kan og 

skal ikke stå alene.  

 

Det vil skulle indgå i en samlet og fokuseret plan i sammenhæng med eksisterende og andre 

supplerende tiltag på handicapområdet. Naalakkersuisut håber på, at der kan opnås bred 

tilslutning hertil. 

 

Med disse bemærkninger overlades forslaget hermed til Inatsisartuts velvillige behandling. 


