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03-03-2023                                                                                                                                        FM2023/65 

 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette en 

forebyggelseskonsulent-uddannelse under Peqqissaanermik Ilinniarfik, som skal understøtte 

kommunernes lokale målsætninger ift. forebyggelsesområdet. 

 

(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse:  

Forebyggelse er bedre end behandling – og tilmed er også billigere. Den krone vi sparer på 

forebyggelse i dag, vil komme til at blive en udgift på 5 kr. i morgen! Udskydelse af at løse problemer 

medfører, at problemerne vokser i omfang. Hvis problemerne er omfattende, vil de personlige og 

familiære omkostninger vokse. De personlige problemer vi slås med i folkeskolen, kan allerede ses i 

børnehaven og vuggestuen. Vi ved hvor vigtig tryghed er for et barn. Vi ved hvad der er behov for. 

Vi ved hvordan situationerne er. Vi ved hvor vigtig forebyggelse er. 

 

Udgifter til sundhedsvæsenet er omkring 20 % af landskassens udgifter. Dette alene viser, hvor stor 

vores behov for sundhedsvæsenet er. 

 

Formålet med mit forslag er, hvordan vi bedre kan handle på de problemer som vores handlinger 

afstedkommer udgifter for sundhedsvæsenet. 

 

Mit forslag vil medføre, at kommunerne får bedre og uddannede ansatte inden for 

forebyggelsesområdet.  

 

Folkesundhedsprogrammet og strategien ”Inuuneritta”, KRAM m.v. har været i gang længe, disse 

medfører ikke uddannelser, men viser grundlæggende politiske behov. Men på grund af disse har vi 

behov for uddannet personale. Kommunernes personale inden for forebyggelse har i dag vidt 

forskellige uddannelsesbaggrunde. Det er nødvendigt at man dygtiggør sig i at bruge den viden som 

eksisterer, for man skal i det forebyggende indsatser vide noget om de videnskabeligt 

dokumenterede handlinger.  Men i dag har vi personale med alt for forskellige uddannelsesmæssige 

baggrunde som medfører forskelligartet tilgang til opgaverne.   
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Jeg forestiller mig at uddannelsen skal bygges på forskellige udgivne rapporter dermed uddanne de 

studerende om hvordan man effektivt kan udføre forebyggende indsatser, hvor også man kan få 

disse værktøjer under uddannelsen og kan bygge videre på disse fremadrettet. 

 

Jeg mener at vi her i landet oplever alvorlige problemer, men vi undlader at tænke på, hvilke udgifter 

disse problemer medfører og dermed har vi alt mulig grunde til at være forbavset over vores 

manglende tilbud til at uddanne inden for forebyggelse. 

 

Naalakkersuisut svarede i en § 37 spørgsmål, at de først ville spørge kommunerne1. Jeg mener, at 

når man har en interesse i, at have veluddannede personale, ja, så behøver man slet ikke at først 

skulle sende spørgsmål ud til kommunerne og dermed udskyde de muligheder man kan skabe. Man 

kan til eksempel sige, at det ville være omsonst at skulle spørge kommuner om de ønsker 

uddannede lærere, for vi kan regne med at de ville svare positivt på sådan et spørgsmål. 

 

Derfor anser jeg det naturligt at forslaget møder tilslutning. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Tilbage i 2006 hvor den første uddannelse blev oprettet kostede det 2.823.000 kr. Det er nødvendigt 

at disse omkostninger opdateres til det nuværende omkostningsniveau ved realiseringen af 

nærværende forslag.2 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervsdrivende. 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for  borgerne: 

Ingen. 
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