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22.12.2022                                                                               FM2023/63  

 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at 

fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte 

til personer med handicap, hvorved det skal fremgå af § 8 at forældre, 

værger og familie selvstændigt skal have ret til hjælp. 

Inatsisartutlovforslaget skal senest afleveres til FM2024. 

 

(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse: 

Det at have et barn med handicap og har en psykisk sygdom rammer forældrene 

forskelligt, hvor nogle rammes let, mens andre bliver ramt hårdere. 

Det ville være svært at forestille sig, når man selv ikke har oplevet det. 

Hjertesorg som forældre, angst, mange ubesvarede spørgsmål som; hvem tager 

sig af mit barn når jeg dør?  

 

Jeg vil citere en mor til barn med sygdom fra det virkelige liv for følgende: “Jeg 

må tage på arbejde og forlade mit barn, bange for at komme hjem og tænke,  

mit barn har taget sit eget liv.“ 

Sådan et liv er usundt for moderen. En forældre som ikke er rask kan ikke give 

fuld omsorg for sit barn. 

 

§ 8 i loven har følgende ordlyd: “Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at 

personer med handicap modtager den nødvendige støtte, og at der eksisterer 
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de nødvendige støttemuligheder for personer med handicap efter denne 

Inatsisartutlov.” 

Jeg mener at netop denne person har et behov for sine forældre. 

Forældrene har behov for hjælp for at komme over hårde oplevelser. De har 

behov for psykisk hjælp fra psykologer eller andre behandlere. Og det er netop 

derfor jeg fremsætter dette forslag. 

Derfor foreslår jeg, at forældre gives mulighed for at kunne modtage hjælp 

efter det behov de har samt muligheden at bliver skrevet ind i et behov for 

hjælp,  medtages i Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. 

 

Jeg håber at man tager vel i mod forslaget. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Det anslås at arbejdet med forslaget vil svare til 2 årsnormeringer for AC 

fuldmægtige, dvs. 1 mio. kr.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Forslaget vil have positiv effekt for en nemmere ansøgningsmulighed for det 

private erhvervsliv. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen.  

 

 

 

 


