
 

 
 
 

 
FM 2023/148 
J.nr 01.25.01/23FM-LABU-00148  Side 1 af 2 
 

10. marts 2023 

FM 2023/148 

     

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

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal 

udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, 

der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det 

fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen 

skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024. 

(Demokraatits Inatsisartutgruppe) 

 

Begrundelse 

Der er desværre rigtig mange steder, hvor vores velfærdssamfund svigter sine opgaver. Her vil vi fra 

Demokraatit tage fat i det paradoks, at det alt for ofte sker, at forældre hverken kan få institutionsplads 

eller modtage barsels- eller forældreorlovsydelser. 

 

Rigtig mange forældre herhjemme bliver sat i den urimelige situation, at retten til barsels- og forældreorlov 

udløber, men det er stadig ikke muligt for det offentlige at tilbyde en plads i en daginstitution. Dermed 

bliver forældrene sat i en umulig situation. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.  

 

Det bør være sådan, at det offentlige tager sin egen rolle og sit eget ansvar langt mere seriøst. Det bør være 

sådan, at det offentlige skal kompensere forældre, såfremt det ikke er muligt for det offentlige at tilbyde en 

institutionsplads, når forældrenes muligheder for barsels- og forældreorlov er udløbet. 

 

En mulighed kunne være, at forældreorloven automatisk bliver forlænget indtil det offentlige er i stand til 

at tilbyde pasning.  

 

En anden mulighed kunne være, at det offentlige kompenserer forældrene ved at udbetale det beløb, som 

det offentlige sparer ved, at det pågældende barn ikke er i institution. Her skulle der i så fald foretages en 

udregning med udgangspunkt i den aktuelle takstbetaling1. 

 

Det skal her siges, at det vigtige for Demokraatit ikke er om forældrene skal kompenseres. Det vigtige er, at 

vi sammen finder ud af, hvordan forældrene skal kompenseres.  

 

Det kan ikke være rigtigt, at det offentlige slipper for at tage sit ansvar på sig, og bare tørrer regningen af på 

borgerne. 

 

Jeg ser frem til at høre holdningerne hertil fra Inatsisartuts partier og Naalakersuisut. 

 

                                                           
1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale 
dagtilbud til børn i førskolealderen 
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De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Udgifterne i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde forventes ikke at overstige en million kroner. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen. 

 


