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I henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg 

følgende beslutningsforslag: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, i et 

samarbejde med kommunerne, at yde en ekstraordinær og særlig 

indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte 

samt at igangsætte behandlingen af de sager vedrørende børn og unge 

som ikke er blevet behandlet. 

(Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

I henhold til den sidste statusrapport på mål og opfølgning fra Grønlandsk-dansk 

tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, 

der kom i foråret 20221, er antallet af børn og unge, der er registreret som 

værende udsatte (registreret som røde) samt antallet af børn og unge, der har 

behov for en socialfaglig undersøgelse, men som ikke er blevet undersøgt, alt 

for højt.  

Sådanne forhold er uacceptable. Hvis myndighederne ikke straks kan sikre en 

hurtig hjælp til udsatte børn og unge, så er situationen katastrofal. Der er ingen 

der kan modsige, at vi her i landet står i en særdeles dårlig situation samt at en 

særlig indsats er yderst påkrævet. 

At myndighedernes indsatser for at rette op på børns vilkår er utilfredsstillende 

kan læses i mange rapporter og informationer vi indtil nu har fået præsenteret. 

 

                                           
1 Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats 

for udsatte børn og unge i Grønland, Statusrapport forår 2022, ’Status på målopfølgning og 

implementering’ 

https://naalakkersuisut.gl/-/media/naalakkersuisut/filer/publikationer/familie/bilag-3---statusrapport-forr-2022-grl-da.pdf?la=da&hash=1DE52AFD98CF5DBA8277C399C9D11B41
https://naalakkersuisut.gl/-/media/naalakkersuisut/filer/publikationer/familie/bilag-3---statusrapport-forr-2022-grl-da.pdf?la=da&hash=1DE52AFD98CF5DBA8277C399C9D11B41
https://naalakkersuisut.gl/-/media/naalakkersuisut/filer/publikationer/familie/bilag-3---statusrapport-forr-2022-grl-da.pdf?la=da&hash=1DE52AFD98CF5DBA8277C399C9D11B41


 

At samtlige medlemmer af Inatsisartut og alle partier kræver en hurtig indsats 

kan ingen undgå at bemærke. Under Inatsisartuts efterårssamling 2022 har alle 

partier meldt ud, at der straks skal gøres en indsats – som ikke mindst blev 

gentaget, da Ombudsmanden for Inatsisartuts årsberetning blev præsenteret for 

Inatsisartut.  

 

Der er ingen der kan undgå at bemærke at man i sager om børn og unge begår 

fejl – og krænker deres rettigheder i stor stil. Nu er tiden kommet til at 

Inatsisartut tager stilling til kommunernes alvorlige problemer med at løfte 

børne- og unge sager. 

  

Det skal vi gøre, fordi det er uacceptabelt, at der findes børn her i landet, som 

har behov for støtte i deres dagligliv, men som modtager særdeles uacceptabelt 

service fra myndighederne, idet man ikke har ydet dem hjælp. 

 

Selv om man i de senere år sammen med den danske stat har kørt særlige 

indsatser, viser oplysningerne at vi skal yde mere. Det er særdeles påtrængende 

at Naalakkersuisut sammen med kommunerne yder en forstærket indsats og 

opstarter særlige initiativer og kommer med løsninger. 

 

Hvis forslaget nyder fremme og man med denne særlige indsats konstaterer, at 

der er behov for yderligere bevillinger, så forventer vi at man vil fremsætte et 

forslag til tillægsbevilling til området. Når omfanget for de kommende udgifter 

er blevet gjort op, så forventer vi at man vil fremsætte disse til godkendelse hos 

Inatsisartut. 

 

Vi mener, at kommunernes evne til at løfte økonomien for den kommende 

særlige indsats for børn skal vurderes nøje, fordi vi ønsker at kommunerne ikke 

skal have forhindringer af økonomisk art for at kunne løfte deres indsatser.  



 

 

Hvis indsatserne skal være en succes, og hvis vi skal kunne hjælpe børn, som 

har brug for særlig indsats med at få hjælp, så skal vi sammen opstarte en særlig 

indsats. Det er nødvendigt at vi i Inatsisartut uden yderligere forsinkelse 

debatterer førnævnte forhold, hvor vi i fællesskab tager en debat om den 

påkrævede indsats. Det er kun på denne måde, at vi kan sikre, at der bliver 

gjort noget for at løse på dette store problem.   

  

Vi håber, at forslaget vil få opbakning fra Naalakkersuisut og ikke mindst fra 

partierne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Forslaget vil ikke påføre Selvstyret udgifter, dog vil der være administrativt 

arbejde som maksimalt vil svare til en årsnormering for en A/C Fuldmægtig.  

 

Hvis forslaget nyder fremme og hvis man vurderer at det er nødvendigt at 

afholde udgifter til ekstraordinære indsatser, vil Naalakkersuisut fremsætte en 

tillægsbevillingsansøgning til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 

 

 


