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Rettelsesblad 

Erstatter forslag af 18. juli 2018 

(Der er foretaget rettelse i stavefejl i den danske version fra "Naalakkersuiust" 

til "Naalakkersuisut".)  

 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at 

nedsætte en ældrekommission med deltagelse fra relevante parter på 

området. På baggrund af ældrekommissionens anbefalinger skal 

Naalakkersuisut til EM2024 fremlægge et forslag til ældrelov. 

(Inatsisartut medlem Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse:  

I mange år har man ført valgkamp om de ældre, hvor der altid har været 

forhindringer med at hæve pensionen, vi ved at den seneste forhindring har 

været boligsikringen. 

Det tilbagevendende problem med borgerservice af de ældre, er at man ikke har 

et samlet lov om de ældre. Under samtale med ældretalsmanden fik jeg at vide, 

at man endda nogle gange måtte benytte sig af børnenes rettigheder, ved 



borgerservice for de ældre. Der kan opstå tvivl om hvem der har ansvaret, i 

forhold til samarbejdet mellem kommunerne og sundhedsvæsenet, fordi 

arbejdsmetoderne kan være forskellige i de forskellige byer, selvom de er i 

samme kommune. Sagsbehandleren kan være i tvivl om, hvordan de forskellige 

regler og love skal forstås.  

Derfor kan sagsbehandlingen være langvarig, besværligt og tidskrævende.  

Vi kender til at man i nogle tilfælde, at de ældre henvender sig flere gange for 

at opnå resultater.  

Beklageligvis får vi oplyst at der i nogle tilfælde havde borgeren afgået ved 

døden, inden sagen er færdigbehandlet. 

Jeg mener at man så vidt som muligt kan undgå forhindringerne, ved at lave en 

samlet lovgivning om de ældre. I lovgivningen skal det stå skrevet klart at de 

har ret til hjælp, angående fysiske og psykiske vilkår. Fordelen ved det vil være, 

at de vil have en enestående lovgivning der kun omhandler dem, så det ikke 

længere vil være nødvendigt at de ældre selv skal opsøge deres rettigheder i de 

forskellige lovgivninger. Og det vil gøre administrationsarbejdet lettere, ved at 

sagsbehandlerne ved, hvilke gældende lovgivninger de skal følge, i stedet for at 

lede i de forskellige lovgivninger.  

Det er mindre tidskrævende, samtidig med at det vil medføre kortere 

sagsbehandling. 

Jeg mener at det er en god idé at de ældre får deres egen lovgivning, og jeg 

har et ønske om at udarbejdelsen af lovgivningen skal foregå med de 

involverede.  

Dermed foreslår jeg at Naalakkersuisut skal oprette en kommission, med 

kvalificerede personer med bredt viden i området.  



Kommissionens opgave skal være at de ældres forhold skal være i 

overensstemmelse med ældre-lovgivningen. Angående: ydelser, hjemmehjælp 

hvis de bor i deres eget hjem, hjælp med det teknologiske, og hjælp med at 

flytte til plejehjem, hvis de ikke længere kan klare sig selv.  

Der skal være klargørelse af ansvarsområder for kommuner og 

sundhedsvæsenet på, hvilket rettigheder de ældre har.  Ældre-kommissionens 

opgave vil være at varetage andre retningslinjer der har noget at gøre med de 

ældres forhold. 

Vi vil altid have ældre blandt os i vores samfund, og jeg er slet ikke i tvivl om 

at vi allesammen ønsker at opnå at de ældre skal have de bedste vilkår som 

muligt.  

Oprettelsen af ældre-kommissionen skal være med det formål at udarbejde 

ældre lovgivningen.  

Forslaget til Inatsisartut vil i fremtiden være grundlaget for forbedring af de 

ældres vilkår. De ældre vil ikke længere prøve at holde styr på de mange 

lovgivninger der er tilknyttet til hinanden eller søge i de mange lovgivninger 

der er gældende efter deres behov, dette opnås ved at få én samlet lovgivning 

der omhandler dem.  

Det er sandsynligt at det er meget nemmere at søge informationer i én samlet 

lovgivning. 

Med grundlag af de ovennævnte, ønsker jeg at Naalakkersuisut opretter en 

ældrekommission, og jeg foreslår at Naalakkersuisut fremlægger et forslag til 

en ældrelov til EM2024. Her er det vigtigt at med udarbejdelsen af ældre-

lovgivningen at de berørte skal involveres: ældre-foreninger, sagsbehandlere i 

kommunens ældreafdeling, ældretalsmanden og ikke mindst sammen med alle 

de ældre der interesser sig i at samarbejde. Jeg ønsker at indholdet i 

lovgivningen vil være med til at forbedre vilkår i dagligdagen for de ældre. 



Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Man skal budgettere 1. Million kroner til udarbejdelse af loven, det kræver et 

stort arbejde og man har brug for mange medarbejdere, men på længere sigt 

vil der være administrative besparelser 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Man kan forestille sig at det på længere sigt vil medføre hurtigere 

sagsbehandling i borgerservice, derfor kan man nemt forestille sig at der i 

fremtiden vil være besparelser for administration.  

 

 


