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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsordenen for Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et to-årigt pilotprojekt i 

Narsaq og Kullorsuaq med familiecoaching. Pilotprojekterne skal efterfølgende evalueres med henblik på 

at foretage en vurdering af, hvorvidt de skal udbredes til hele landet. 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit) 

 

Begrundelse 

Demokraatit anser familien som særdeles vigtig i forhold til at skabe et godt liv og en god tilværelse. Vi kan 

dog ikke komme uden om, at der med tiden opstår udfordringer i alle familier. Nogle kan blive så store, at 

det virker uoverkommeligt og derfor ender mange med en skilsmisse. 

 

Der er ingen tvivl om, at skilsmisse i nogle tilfælde vil være det rigtige, men i andre tilfælde ville hjælp 

udefra måske have betydet, at man kunne komme igennem udfordringerne uden at splitte familien op. 

 

I dag har vi 16 familiecentre i byerne Qaanaaq, Upernavik, Ilulissat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, 

Kangaatsiaq, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik, Tasiilaq og 

Uummannaq. I disse centre kan man få familiebehandling, rådgivning og krisehjælp. 

 

Betingelserne for at komme i betragtning til en plads i et familieudviklingsforløb i et familiecenter er 

forskellige fra kommune til kommune. Som hovedregel er det dog en kommunal sagsbehandler på 

velfærds- eller socialområdet, der vurderer, om en familie vil have gavn af at være i et tilbud i et 

familiecenter. 

 

Demokraatit mener, at familiecentrene er et godt tiltag, men de er målrettet socialt udsatte familier. Vi 

ønsker, at der bliver skabt et supplerende tiltag, der i lige så høj grad henvender sig til familier, der ikke er 

socialt udsatte, og hvor man ikke nødvendigvis behøver en henvisning fra det offentlige. Vi mener således 

ikke, at man skal være socialt udsat for at kunne have stor gavn af familierådgivning, familievejledning eller 

som jeg kalder det her; familiecoaching. 

 

Familiecoaches skal være synlige lokalt, så det bliver trygt og sikkert at henvende sig til dem. En 

familiecoach skal altså være let tilgængelig for familierne og hovedformålet skal være at rådgive og coache 

familierne gennem deres udfordringer, så vi kan bygge vores samfund på stærke familier og et stærkt 

sammenhold. Dette med henblik på, at familien får løst deres udfordringer og bliver sammen til glæde for 

såvel familien som samfundet. 

 

Familiecoachen skal naturligvis have en form for kursus/uddannelse, og det er vigtigt for mig at sige, at 

familiecoaching skal ses som et supplement til de nuværende indsatser og ikke som en erstatning. 
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Jeg mener, at det vil være en god idé at teste idéen gennem et pilotprojekt, der som udgangspunkt skal 

foregå to steder; Narsaq og Kullorsuaq. Disse steder er valgt med baggrund i at gennemføre et pilotprojekt i 

både nord og syd, og i både en by og en bygd. Jeg er åben for forhandling, der kan bringe andre steder i 

spil.  

 

Det vigtigste for mig og Demokraatit er at få gennemført et godt og troværdigt projekt, der giver os valid 

viden til at afklare om familiecoaches er en idé, der skal udbredes til hele landet. 

 

Slutteligt vil jeg påpege, at det her i Inatsisartut ofte er sådan, at vi er enige om, at lokale udfordringer skal 

løses lokalt. Dette forslag skal også ses i netop det lys.  

 

Jeg ser med disse ord frem til at høre, hvad Naalakkersuisut og de øvrige partier mener om mit forslag og 

håber på en bred opbakning.  

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

I sin besvarelse af §37 spørgsmål nr. 007-2023 fremfører Naalakkersuisut, at det ikke er muligt at beregne 

de økonomiske konsekvenser for det offentlige1. Jeg kan dog sige, at der skal påregnes udgifter til 

kursus/uddannelse for i alt fire personer (to hvert sted), lønninger i to år, udgifter til kontorhold til to 

personer hvert sted, rejseomkostninger i forbindelse med kursus/uddannelse samt udgifter til evaluering af 

pilotprojekterne. Dette forventes ikke at overstige 2,5 millioner kroner for de to år. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen. 

                                                           
1 Svar på §37 spørgsmål nr. 007-2023 


