
  
 

21. august 2020  EM 2020/123 

 

I medfør af § 36 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende forslag til 

forespørgselsdebat: 

 

Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at kompensere adoptivforældre for rejse -

opholds og forplejningsudgifter internt i Grønland i forbindelse med adoption.   

(Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Adoption af børn er en god mulighed i vort land, og administreringen og mulighederne for 

serviceydelserne er gode. Men fødestuerne befinder sig i de større byer, og således må adoptanterne 

selv betale for deres rejser, forplejning og logi. Med de høje priser for rejser og logi er det ikke 

nemt for disse familier. På baggrund af dette forslag til forespørgselsdebat tager jeg denne debat op, 

således at vi kan debattere om hvorvidt vi kan forbedre på vilkårene for adoptanterne.   

 

Der findes familier som ikke selv kan få børn, og det at tage en beslutning om at adoptere et barn er 

ikke en nem beslutning. Sådanne familier har været igennem diverse undersøgelse ift. adoptionen, 

og nogle har selv forsøgt at få børn.  

 

Jeg mener selv, at disse adoptanter skal behandles som andre der får børn, for de er jo dem som skal 

tage sig af barnet fra det er født.  

 

Hvis vi skal handle ud fra det bedste for barnet, så kan vi ikke komme udenom at tage en debat om 

dette emne. Adoptanterne skal behandles og have de samme vilkår som andre nye forældre, for når 

et barn fra starten får trygge vilkår har dette en god indflydelse på barnet og må anses som en tidlig 

indsats. 

 

At adoptanterne får barnet umiddelbart efter fødslen er sundt, og hvis man som adoptivforældre 

pga. af manglende midler ikke kan være i den samme by som den fødende kvinde, har dette en stor 

indflydelse på familien.  

 

Derfor vil jeg gerne stille spørgsmål om, hvorvidt partierne mener, at adoptanterne kan få deres 

rejseomkostninger betalt af det offentlige for at være med til fødslen.  

 

Naalakkersuisut svarede på mine spørgsmål nr. 354/2019, at de på nuværende ikke havde planer om 

at betale for rejseomkostningerne for denne gruppe.  

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, 

handler kun om orlov og dagpenge. Mener partierne, at der er behov for yderligere forbedringer 

udover de vilkår som loven foreskriver? Jeg mener selv, at der er områder som der kan forbedres 



på. At man kan forbedre på rådgivningen og støtten til adoptanterne. Der kan være ting som man er 

usikker på, og derfor må der rådgivning til, dette gælder for alle der får børn.  

 

Jeg mener at adoptanter skal kunne være ved den fødende, uden at de skal tabe en masse penge på 

det, og at barnet skal have gode vilkår fra starten.  

 

Med dette forslag til forespørgselsdebat ønsker jeg jer en god debat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


