
13. maj 2019 FM2019/48 

BETÆNKNING 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

vedrørende 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at 

fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder 

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 
(Fremsat af Inuit Ataqatigiit 's medlemmer i Inatsisartut) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 

Medlem afInatsisartut Laura Taunåjik, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 25. april 2019 under FM2019 nærmere gennemgået 

forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 
Formålet med forslaget er, at der skal udarbejdes en national handlingsplan, med henblik på at 

sikre Grønlands overholdelse af FN' s handicapkonvention, som blev ratificeret uden forbehold 

for Grønland den 24. august 2009. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Et flertal af partierne støttede forslaget. Et enkelt parti udtrykte forståelse for Naalakkersuisuts 

ændringsforslag om fremlæggelse af en redegørelse i 2023 som alternativ til en handlingsplan 

til FM2020. 

Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut fremlagt i svamotatet havde følgende ordlyd: 
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Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2023 at 
fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN's Handicapkonvention. 
Redegørelsen skal afdække såvel fremskridt som mangler i forhold til efterlevelsen. 

3. Udvalgets behandling af forslaget 

Udvalget har gennemgået forslaget. I den forbindelse har der også været kontakt til 

Handicaptalsmanden samt de Grønlandske Handicaporganisationer under (Nunatsinni Inuit 

Innarluutillit Kattuffiat - NIIK). 

Udvalget noterer sig følgende: 

At der er et umiddelbart flertal for forslaget ved dets 1. behandling. 

At det er 10 år siden, at Grønland blev omfattet af FN' s Handicapkonvention. 

At området er komplekst og i løbende udvikling i forhold til standarder og teknologi. 

At der allerede er udarbejdet omfattende materiale med helt konkrete anbefalinger til de 

mange underliggende områder, som både er forbedret og skal forbedres, for at Grønland 

kan efterleve konventionen. 

At Naalakkersuisut i sit svamotat selv påpeger, at der er udarbejdet en rapport med 

angivelse af de økonomiske og administrative konsekvenser for Grønlands efterlevelse 

af konventionen. 

At Grønland i efteråret 2020 skal til eksamination ved FN's handicapkomite, hvortil der 

i forvejen skal laves en del forarbejder, som kan inddrages. 

På det grundlag finder udvalget at: 

Det er principielt bekymrende, at der ikke i forvejen er udarbejdet en handleplan, i lyset 

af Grønlands nu IO-årige forpligtelse. 

Udvalgets indtryk fra kontakt til interesseorganisationer såvel som Naalakkersuisuts 

svamotat giver en klar samstemmende indikation på, at den største opgave i praksis er 

at koordinere et samlet arbejde for de mange initiativer, der allerede er i gang. 

Det er positivt, at der allerede er taget indledende stilling til forslagets økonomiske og 

administrative konsekvenser. 

At Naalakkersuisuts ændringsforslag fra en handleplan til FM2020 til i stedet at 

fremlægge en redegørelse, så langt fremme som i 2023, ikke er substantielt begrundet. 

At den kommende eksamination ved FN' s handicapkomite i efteråret 2020 udgør en 

mulighed for at kvalitetssikre et udkast til handlingsplan. 

4. Forslagets økonomiske konsekvenser 
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Udvalget finder ikke anledning til at ændre væsentligt på det i forslaget angIvne 

ressourceforbrug om end det muligvis ligger i underkanten grundet det væsentlige 

koordineringsbehov opgaven vil kræve. Idet Naalakkersuisut ikke angiver andet, og i forvejen 
har planlagt forarbejder i forbindelse med eksamination af området i 2020, vurderes 

merarbejdet derfor at kunne ligge inden for rammen af det i forslaget angivne Ae-årsværk 

svarende til ca. 500.000 kr. 

5. Udvalgets indstillinger 
Udvalget har sammenholdt ordlyden af forslaget i den oprindelige form med ordlyden af 

ændringsforslaget fra Naalakkersuisut og overvejet fordele, ulemper og behov, herunder 

vurderet behovet for et ændringsforslag fra udvalget set i lyset af den aktuelle politiske 

vurdering i udvalget, de faktisk forhold og forpligtigelser samt pågående arbejder i 

N aalakkersuisut med Handicapkonventionen. 

Udvalget er konkluderende kommet frem til følgende: 

Det kan konkluderes, at der ikke er enighed om det oprindelige forslag og om det af 

N aalakkersuisut fremsatte ændringsforslag. 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut og Demokraterne fremsætter som følge heraf 
følgende ændringsforslag: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM2021 pålægges at 

fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN's Handicapkonvention. 
Redegørelsen skal afdække såvel fremskridt som mangler i forhold til efterlevelsen, og ud 

fra redegørelsen skal Naalakkersuisut senest til FM2022 overfor Inatsisartut fremlægge 

en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN's Handicapkonvention. 

Med ændringsforslaget er det flertallet ønske, at der tidligere end ønsket af Naalakkersuisut 

fremlægges en national handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN' s 

Handicapkonvention og at dette sker på baggrund af forudgående viden. 

Flertallet bestående af Siumut og Demokraterne indstiller deres fremsatte 

ændringsforslag til vedtagelse, og øvrige forslag til forkastelse. 

Fra Inuit Ataqatigiit skal vi særligt udtale: 

Et mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit finder med udgangspunkt i Grønlands forpligtigelser 

omkring FN' s Handicapkonvention, at det haster prioriteret, at der fremlægges en national 

handlingsplan, der skal sikre en efterlevelse af FN' s Handicapkonvention. 
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Fra Inuit Ataqatigiit fastholder vi forslag nr. 2019/48: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at 
fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder 

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 

Godekendes i den foreliggende form. 

Grunden til det er at, vi hører på aktørerne som har opfordret og anmodet i flere år. 

I forbindelse med behandlingen af forslaget har det forskellige aktører, tildels MIO, Tilioq samt 

Handicaporganisationen (Nunatsinni Innarluutillit Kattuffiat) gennem samtaler udtrykt at den 

skal realiseres snarest. 

Idet de udtrykte at planlægningen skal foregå ikke bagudrettet og skal ske fremadrettet. 

Mindretallet bestående af Inuit Atagatigiit indstiller som følge heraf det oprindelige 

forslag til vedtagelse, og øvrige forslag til forkastelse. 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

S\ in Egede 
Næstformand 

Nivi Olsen 

Mikivsuk Thomassen 
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Laura Taunåjik 
Formand 

Karl-Kristian Kruse 
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Malene Vahl Rasmussen 
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Aqqa Samuelsen 
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