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Jeg skal indledningsvist takke Familie og Sundhedsudvalget for et godt møde mandag
den 18. marts 2019. I forbindelse med den lovtekniske gennemgang af forslaget blev
der af udvalget stillet spørgsmål om hvorvidt personer, der er ordblinde, kan modtage
støtte elter forslaget, hvilket jeg lovede at vende tilbage med svar på. Jeg skal i det
følgende lølge op herpå.
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Henset til at personer der er ordblinde har en varig funktionsnedsættelse som i samspil
med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på
Iige fod med andre, er disse omfatte af FN's handicapkonvention (artikel 1 ) og Grønland
er således Torpligtet til at yde den nødvendige støtte.

Denne støtte gives i Grønland hovedsagligt inden for uddannelsesområdet. Af
Inatsisartutlov om folkeskolen fremgår det f.eks., at der til elever, hvis
funktionsvanskeligheder er af en sådan art eller omfang, at deres behov for særlig støtte
ikke kan dækkes inden for den almindelige undervisning, gives specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand (§ 15). Dette drejer sig bl.a. om elever med Iæse- og
stavevanskeligheder.

l Selvstyrets bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand i folkeskolen fremgår det endvidere, at specialundervisning og anden
socialpædagogisk bistand omfatter særlige undervisningsmaterialer og tekniske
hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleven (§ 3, stk. 1,
nr. 4).

Hvis der imidlertid ikke er støttemuligheder efter anden lovgivning, vil man være
omfattet af handicaplovgivningen, og dermed berettiget til at modtage støtte herefter.

Spørgsmålet har været i høring hos Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.
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