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Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet)

Svarnotat
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet)
2. behandling
Naalakkersuisut takker Familie- og Sundhedsudvalget for det grundige arbejde i forbindelse
med forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, samt den gode modtagelse
af forslaget.
Naalakkersuisut vil ligeledes sige tak til Familie- og Sundhedsudvalget for den af udvalget
afgivne betænkning.
I betænkningen henstiller udvalget til, at Naalakkersuisut fremsender ændringsforslag til
forslagets § 54 omhandlende besøgsrejser.
Naalakkersuisut efterkommer denne henstilling og har udarbejdet et ændringsforslag, hvori
retten til 2 årlige besøgsrejser for personer med handicap, der er anbragt uden for Grønland,
udvides fra alene at omfatte personer i alderen 18 år til 24 år, til at omfatte alle personer med
handicap, der er anbragt uden for Grønland.
For at realisere ændringsforslaget skal der findes en finansiering. Ændringsforslaget er
skønsmæssigt anslået til at ville medføre en årlig merudgift på mellem 2,3 mio. kr. og 3,8 mio.
kr. Denne finasiering skal i sammenhæng med øvrige udgiftskrævende forslag indgå i de
samlede prioriteringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.
Forslagets § 76, stk. 2, gives en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere regler
om omfanget af de statistiske oplysninger, som skal indhentes.
Udvalget henstiller til, at Naalakkersuisut snarest muligt benytter denne bemyndigelse, således
at det sikres, at der kvantitativt og kvalitativt indhentes de fornødne statistiske oplysninger.
Naalakkersuisut kan oplyse, at der er udarbejdet udkast til regler herom i Udkast til Selvstyrets
bekendtgørelse om støtte til personer med handicap. Udkastet til bekendtgørelse er allerede
sendt i offentlig høring hos kommunerne og lagt på Selvstyrets høringsportal. Naalakkersuisut
har til hensigt, at disse regler skal træde i kraft samtidig med dette forslag til Inatsisartutlov.
Med disse ord indstiller Naalakkersuisut til fortsat velvillig behandling af forslaget i
Inatsisartut.
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