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FM2023/67 

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

Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et kommissorium 

som danner grundlaget for en flerårig evidensbaseret alkoholpolitik hvor borgere, fagpersoner/ 

eksperter, erhvervslivet, kommunerne og partierne i Inatsisartut inddrages i udarbejdelsen af en 

fælles strategi for at bekæmpe alkoholmisbrug. Strategien skal rumme økonomiske og 

administrative beregninger på gennemførelsen og omdeles til FM2025. 

(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Der er ingen tvivl at vi her i landet har store alkoholproblemer og at der er negative konsekvenser 

af den store indtagelse. 

Vi arbejder hen i mod at blive en selvstændig stat. Vi har brug for et land med stærke borgere, 

hvorfor vi i dag skal arbejde for at sikre, at vores problemer er mindst mulige. Vi har brug for alle 

hænder i dag og i fremtiden. 

Naalakkersuisut udgav i 2015 rapporten: ”Omkostninger til misbrug i Grønland”1. Der kan vi 

konstatere, at man årligt havde direkte udgifter til sundhedsvæsenet på 212,5 mio. kr., 

socialvæsenet på 83 mio. kr., tab på produktion på 153 mio. kr. og 80 mio. kr. til kriminalitet. Alt i 

alt har vi udgifter på 337 mio. kr. om året, direkte som følge af spiritus målt i 2015 priser. Vi skal 

også have de indirekte udgifter in mente, og når vi medtager disse kan vi anslå at tallet ville blive 

fordoblet.  

                                                           
1Omkostninger til misbrug (peqqik.gl) 
 
 

https://www.peqqik.gl/kl-GL/Nyheder/2015/12/2015_Omkostninger_til_misbrug?_id=2EC2D8ABA8D4414DA7D643B995965E65%2c2EC2D8ABA8D4414DA7D643B995965E65&_z=z%2cz&sc_lang=da-DK


Lad os lige komme ind på hvem der bliver ramt direkte. Fostre, når moderen indtager alkohol, disse 

bliver født som co-alkoholikere, børn som bliver anbragt uden for hjemmene, selv om de ønsker at 

bo hjemme hos deres forældre, og hvilke negative følger det får for disse børn, børn som udsættes 

for seksuelle overgreb, fordi misbrugeren ikke kan styre sig som følge af inddragelse af alkohol, og 

som får livsvarige konsekvenser for offeret, arbejdspladser som mangler deres medarbejdere fordi 

folk ikke møder op, som f.eks. ældre som ikke får omsorg på alderdomshjem. Medarbejdere på 

sundhedsvæsenet som i forvejen løber hurtigt, som må tage hånd om folk der får skader som følge 

af indtagelse af alkohol m.v. 

Vi sidder her i Inatsisartut og vi er dem der gennem lovgivningen kan føre initiativer ud i livet og 

denne mulighed for handling kan vi ikke overdrage til andre. 

Med det jeg nævnte in mente er manglende handling nærmest skammelig.  

Forebyggelse er vejen frem. Forskningen kører uafbrudt i verden og man har gennem forskningen 

påvist hvordan vi kan træffe beslutning vedrørende den forebyggende indsats med størst muligt 

resultat. 

Lad os sammen tale om initiativer, lad folk med indsigt i forebyggende indsatser præsentere deres 

viden og lad os på tværs af partierne indgå et forlig der rækker mange år ud i fremtiden som vi alle 

kan leve med. For at sikre at vi handler udefra fakta foreslår jeg at der nedsættes en kommission 

hvor forskere og videnskabsfolk om alkohol samler viden fra vores samfund og efterfølgende give 

vores samfund anbefalinger til hvordan vi bedst kan løse vores bekæmpelse af alkoholmisbrug. 

Vort land har brug for en fælles alkoholstrategi der rækker ud i flere valgperioder, da problemet ikke 

kan løses ved et valg, derimod skal det bl.a. løses med ihærdige politiske indsatser. 

Min tanke i forhold til fælles alkoholstrategi er lokalforandring, hvorfor jeg mener inklusion og 

inddragelse skal være nøglen i udarbejdelse af strategien. Min ønske er der afsættes midler til 

strategien hvorfor det er vigtigt for mig at der kigges på økonomiske og administrative beregninger 

til implementeringen af strategien, herunder også belysning hvordan man vil samarbejde med 

kommunerne. 



Lad os sammen handle på alkoholproblemerne; dette for fremtiden skyld, for de ufødte børns skyld, 

for borgernes skyld! 

Jeg håber at man vil tage vel imod forslaget. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Initiativet som vil blive politisk godkendt vil medføre 1 årsnormering for en A/C fuldmægtig, hvilket 

svarer til 500.000 kr.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 

 


