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Mødet starter kl. 13:00 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann, stedfortræder for Emilie Olsen, Atassut. Kangerlussuaq  

 

Siumut 

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut 

Ruth Heilmann, Maniitsoq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut 

 

Parti Naleraq 

Malene Ingemann, Sisimiut 

 

 

Fraværende med afbud: 

Emilie Olsen, Sisimiut 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.  
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Punkt 02 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 

41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20. Maniitsoq 

 

Journalnr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling i forbindelse med vedtagelse af 

Inatsisarturlov nr.20 af 26.juni 2017 om støtte til børn.   

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, 

regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia kasse- og 

regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling om udmøntning af midler i forbindelse 

med vedtagelse af Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn jævnfør vedlagte.   

 

Af vedlagte fremgår, at bevillingerne skal afsættes til ”Børnebisidder”, ”Øget brug af efterværn”, 

”Tilbud til vordende forældre”, ”Flere besøgsrejser”, ”Samtale med barnet”, ”Støtte- og 

kontaktpersoner” og ”Administrative merudgifter til implementeringen”. 

 

Selvstyret har ved mail af 5. juli 2017 oplyst øgede bloktilskudsbevillinger hertil for Qeqqata 

Kommunia for 2017 og overslagsårene 2018-2020. 

 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har i 2017 deltaget i 2 konferencer i Nuuk vedrørende 

den nye børnelov og afholdt møder med Selvstyret om temaet støtte til børn, der er udgangspunkt for 

Inatsisartut’s godkendte tillægsbevilling. 

  

Bæredygtige konsekvenser 

Det er positivt, at der afsættes bevilling i forbindelse med støtte til børn til nævnte temaer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Inatsisartut godkendte tillægsbevilling vil medføre yderligere indtægter bloktilskud på kr. 2.148.000 

kr. i 2017 samt i overslagsårene 2018 til 2020 på kr. 4.296.000. 

 

Bloktilskud i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Qeqqata Kommunia: 

Tabel 1 

Konto Kontonavn Budget 

2017 

Overslag  

2018 

Overslag 

2019 

Overslag 

2020 

83-01-00-82-01 Budget -254.998 -254.998 -254.998 -254.998 

83-01-00-82-01 Budgetkorrektioner -2.148 -4.296 -4.296 -4.296 

 

Området for Familie indstiller at tillægsbevillingen til støtte til børn indgår på følgende 

indsatsområder samt konti. 

Tillægsbevilling i forbindelse med støtte til børn: 
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Tabel 2 Udmøntning af Lov om Børn i 2017 

Konto Kontonavn Bevillinger Udmøntning Ny bevilling  

2017 

1100220110 Månedsløn administrativt 

 

6.970 +360 7.330 

4101200111 Honorar til tilsynsværger / 

Timeløn 

(Art 9400) 

460 +200 660 

4101203000 Honorar til bisidder 0 + 94 94 

4102201201 besøgsrejser 161 +100 261 

4109200110 Månedsløn 2.432 +150 2.582 

4109201201 Forsøgskonto for projekter 177 +170 347 

8301008201 Budgetkorrektioner 1.074 -1.074  

  11.274 +1.074 11.274 

 

Tabel 3 Udmøntning af Lov om Børn i 2018 til 2020 

Konto Kontonavn Bevillinger Udmøntning i 

2018-2020 

Ny bevilling  

2018-2020 

1100220110 

 

Månedsløn administrativt 6.970 +720 7.690 

4101200111 Honorar til tilsynsværger / 

Timeløn 

(Art 9400) 

460 +400 860 

4101203000 Honorar til bisidder 0 +188 188 

4102201201 besøgsrejser 161 +200 361 

4109200110 Månedsløn 2.432 +300 2.732 

4109201201 Forsøgskonto for projekter 177 +340 517 

8301008201 Budgetkorrektioner 2.148 -2.148  

  12.348 +2.148 12.348 

 

Konto 1100220110  Månedsløn: 

Ansættelse af 2 ekstra sagsbehandlere på månedsløn i Maniitsoq på baggrund af administrativt 

merudgifter til implementeringen. 

  

Konto 4101200111  Honorar til tilsynsværger / Timeløn: 

I henhold til Inatsisartutlov vil der være merforbrug af støtte-og kontaktpersoner i Sisimiut og bygder  

 

Konto 4101203000   Honorar til bisidder: 

Afsat midler til børnebisidder i Maniitsoq og bygder.  

 

Konto 4102201201   Besøgsrejser: 

I henhold til Inatsisartutlov har et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet for hjemstedet 

har ret til 2.årlige besøgsrejser til hjemmet i Maniitsoq og bygder. 

 

Konto 4109200110   Månedsløn: 

Ansættelse af 1 socialpædagog i Familiecenter Maniitsoq på månedsløn til arbejdet med vordende 

forældre. 

Konto 4109201201   Forsøgskonto for projekter: 

Til særlige støtteforanstaltninger i form af forældre kursus, plejefamiliekursus og 

kriseberedskabskursus i Maniitsoq og bygder.  
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Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at det er positivt, at Inatsisartut har vedtaget 

tiltag med henblik på støtte til børn og de tiltag, der er anført i Inatsisartut’s tillægsbevilling. 

 

Indstilling  

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-

2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3. 

- at sagen efterfølgende forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til 

godkendelse 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Bilag 

1. Optrykt mail af 5. juli 2017 + bilag fra Selvstyret 

2. Winformatik over budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 
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Punkt 03 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 

41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20. Sisimiut 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

Baggrund 

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling i forbindelse med vedtagelse af 

Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn.   

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, 

regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia kasse- og 

regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling om udmøntning af midler i forbindelse 

med vedtagelse af Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn jævnfør vedlagte.   

 

Af vedlagte fremgår, at bevillingerne skal afsættes til ”Børnebisidder”, ”Øget brug af efterværn”, 

”Tilbud til vordende forældre”, ”Flere besøgsrejser”, ”Samtale med barnet”, ”Støtte- og 

kontaktpersoner” og ”Administrative merudgifter til implementeringen”. 

 

Selvstyret har ved mail af 5. juli 2017 oplyst øgede bloktilskudsbevillinger hertil for Qeqqata 

Kommunia for 2017 og overslagsårene 2018-2020. 

 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har i 2017 deltaget i 2 konferencer i Nuuk vedrørende 

den nye børnelov og afholdt møder med Selvstyret om temaet støtte til børn, der er udgangspunkt for 

Inatsisartut’s godkendte tillægsbevilling. 

  

Bæredygtige konsekvenser 

Det er positivt, at der afsættes bevilling i forbindelse med støtte til børn til nævnte temaer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Inatsisartut godkendte tillægsbevilling vil medføre yderligere indtægter bloktilskud på kr. 2.148.000 

kr. i 2017 samt i overslagsårene 2018 til 2020 på kr. 4.296.000. 

 

Bloktilskud i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Qeqqata Kommunia: 

Tabel 1 

Konto Kontonavn Budget 

2017 

Overslag  

2018 

Overslag 

2019 

Overslag 

2020 

83-01-00-82-01 Budget -254.998 -254.998 -254.998 -254.998 

83-01-00-82-01 Budgetkorrektioner -2.148 -4.296 -4.296 -4.296 

 

Området for Familie indstiller at tillægsbevillingen til støtte til børn indgår på følgende 

indsatsområder samt konti 

 

Tillægsbevilling i forbindelse med støtte til børn: 
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Tabel 2 

Konto Kontonavn Bevillinger Udmøntning Ny bevilling 

2017 

1100120110 Månedsløn administrativt 7.830 +360 8.190 

4101100111 Støttepersoner Sisimiut 

timeløn 

 628  +220 848 

4101300111 Støttepersoner 

Kangerlussuaq timeløn 

193 +50 243 

4101400111 Støttepersoner Sarfannguit 

timeløn 

6 +50 56 

4101500111 Støttepersoner Itilleq 

timeløn 

62 +50 112 

4102101200 Besøgsrejser 59 +100 159 

4109100111  Honorar til børnebisidder 

timeløn 

     62 +94 156 

4109100110 Tilbud til vordende 

forældre Månedsløn 

3.075 +150 3.225 

     

8301008201 Budgetkorrektioner 1.074 -1.074  

  12.989 +1.074 12.989 

 

Tabel 3 

Konto Kontonavn Bevillinger Udmøntning Ny bevilling 

2018-2020 

1100120110 Månedsløn administrativt 7.830 +720 8.190 

4101100111 Støttepersoner Sisimiut 

timeløn 

 628  +440 848 

4101300111 Støttepersoner 

Kangerlussuaq timeløn 

193 +100 243 

4101400111 Støttepersoner Sarfannguit 

timeløn 

6 +100 56 

4101500111 Støttepersoner Itilleq 

timeløn 

62 +100 112 

4102101200 Besøgsrejser 59 +200 159 

4109100111  Honorar til børnebisidder 

timeløn 

     62 +188 156 

4109100110 Tilbud til vordende 

forældre Månedsløn 

3.075 +300 3.225 

     

8301008201 Budgetkorrektioner 1.074 -2.148  

  12.989 +2.148 12.989 

 

Konto 1100120110 Månedsløn: 

Ansættelse af 2 ekstra sagsbehandlere på månedsløn i Sisimiut på baggrund af administrativt 

merudgifter til implementeringen. 

  

Konto 4101100111, 4101300111, 4101400111 og 4101500111 Timeløn: 

I henhold til Inatsisartutlov vil der være merforbrug af støtte-og kontaktpersoner i Sisimiut og bygder  

 

Konto 4102101200 Rejseudgifter: 
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I henhold til Inatsisartutlov har et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet for hjemstedet 

ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet i Sisimiut og bygder 

 

Konto 4109100110 Honorar til bisidder: 

Afsat midler til børnebisidder i Sisimiut og bygder 

 

Konto 4109100110 Månedsløn: 

Ansættelse af 1 socialpædagog i Familiecenter Sisimiut på månedsløn til arbejdet med vordende 

forældre  

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Sisimiut vurderer, at det er positivt, at Inatsisartut har vedtaget tiltag med 

henblik på støtte til børn og de tiltag, der er anført i Inatsisartut’s tillægsbevilling. 

 

Indstilling  

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold 

- at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-

2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3  

- at sagen efterfølgende forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til 

godkendelse 

 

Afgørelse 

Godkendt, og sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse, dog 

er den rigtige tal på kr. 2.148 i tabel 3 under Bevilling 8301008201 

 

Malene Ingemann godkender sagen og ønsker, at der i afgørelsen bliver nedskrivet, at der ved 

forbleven brug af 50/50, i fremtiden søges fordelingsmetode ud fra borgertal uanset hvor man bor.   

 

Bilag 

1. Optrykt mail af 5. juli 2017 + bilag fra Selvstyret 

2. Winformatik over budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2017, den 13. september 2017 - 

Referat 

 

 9 

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering for budgetåret 2017 - Området for Familie 

Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.02.04 

 

Baggrund 

Konto 4 – Maniitsoq, med økonomirapporten som udgangspunkt er der behov for budgetjustering for 

resten af året.    

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4. 

Regelgrundlag  

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, er Kommunalbestyrelsen 

forpligtiget til at tage afgørelse. 

 

Faktiske forhold 

Det er nødvendigt med budgetjustering under konto 4 for resten af året.  Grunden hertil er merforbrug 

end forventet, blandt andet under døgninstitutioner for børn og unge samt er der foretaget justeringer 

under andre konti. 

 

Tabel 1: Ansøgning om omplaceringer under konto 4 område for familie 

Konto Kontonavn Bevillinger Tillæg Ny bevilling 

41 Hjælpeforanstaltninger for 

børn og unge  

20.341 5.966               26.307 

43 Social førtidspension  8.423  -1.568  6.855  

45 Offentlig hjælp 6.224  -470  5.754  

46 Andre sociale ydelser 841 -430  411  

47 Ældre omsorg 31.895  -674  31.221  

48 Handicapområdet 34.711  -2.824  31.887 

 Behov i alt 102.435  0  102.435 

 

Dette fremgår i efterfølgende tabel1 og som er uddybet i bilag 1 og bilag 2. i bilag 2 er som er 

specificeret, der er markeret med ”rødt” 

 

Konto 41-01-20 Hjælpeforanstaltninger for børn 

Der er mindre forbrug for andre børneforsorgsudgifter end forventet.  

 

Konto 41-02-20 Plejeophold 

Der er mindre forbrug for tøj og lommepenge til børn end forventet. 

 

Konto 41-03-20 Akut plejefamilie 

Der er mindre midlertidig familieanbringelse end forventet. 

 

Konto 41-04-20 Professionel Familiepleje 

Der er beregnet mindre forbrug på -113.000 kr. Professionel familiepleje end forventet. 

Konto 41-07-20 Private døgninstitutioner 

Under private døgninstitutioner er der forventning om merforbrug på + 6.325.000 kr., da antallet af 

anbringelse af børn er steget med 5 børn og det forventet ikke hjemtagelser i år. 

1 ung har deltaget i Timi Asimi. 

Konto 41-08-20 Socialt forebyggelsesarbejde 

Der er behov for justeringer indenfor kontier. 
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Konto 41-09-20 Familiebehandling 

Der har været justeringer inden kontier, hvor der vil være mindre forbrug med -101.000kr, da 

Selvstyret har givet tilskud mere end forventet. 

 

Konto 43-03-20 Førtidspension efter 1/7-16 

Der er bergenet mindre forbrug med -1.568.000 kr inden for kontier i social førtidspension 

 

Konto 45-01-20 og 45-01-60, samt 45-01-70 Offentlig hjælp 

Trangsvurderet hjælp under offentlig hjælp i Maniitsoq og bygderne er der mindre forbrug end 

forventet med -51.000 kr., men der ansøges om omplacering til engangshjælp på +191.000 kr i 

Maniitsoq 

 

Konto 46-02-20 Sociale boliger 

Andre sociale ydelser, efter brand i en social bolig i 2016. Området for Familie har nu lejet en ny 

lejlighed. Der er lidt behov for omplaceringer i selve kontoen og der vil være mindre forbrug      med  

–40.000 kr. 

 

Konto 47-01-20,  47-01-60 og 47-01-70 samt 47-01-80 Ældreforsorg 

Der ansøges om omplaceringer i alderspension område fra Maniitsoq til Kangaamiut / Napasoq/ 

Atammik.  

 

Konto 47-02-20, 47-02-60 og 47-02-70 samt 47-02-80 Hjemmehjælp 

Det forventes merforbrug i Maniitsoq og mindre forbrug i bygderne. 

 

Konto 47-09-20 og 47-09-60 Alderdomshjemmet Maniitsoq / Kangamiut 

Der forventet merforbrug på + 1.132.000 under alderdomshjemmet Maniitsoq. Der er behov for 

mindre omplacering i kontier og i Maniitsoq og Kangamiut under takstbetaling for ophold for 

handicappede forventes mindre indtægt i alt 767.000 kr resten af året.  

 

Konto 48-00-20  Handicapområdet 

Der er forventet mindre forbrug i henhold til budgettet for resten af året, der ansøges om 

budgetomplacering til andre konti med behov på i alt 2.971.000 kr. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved budgetomplacering indenfor konto 4 til andre konti der har merbehov gør at der ikke skal søges 

om ekstra tillægsbevillinger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved budgetomplacering til andre konti med behov indenfor Området for Familie, vil man undgå 

merforbrug i budgettet for andre konti for resten af året. 

 

Administrationens vurdering 

Efter gennemgang af alle konti ansøges der om budgetomplacering til konti der har merbehov under 

Området for Familie for resten af året. 
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Indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold 

at forslag ifølge tabel 1 om budgetomplaceringer godkendes og videresendes til Økonomiudvalget til 

endelig godkendelse. 

 

Afgørelse 

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse. 

 

Bilag 
1. Balance konto 4 – Maniitsoq 

2. Oversigt over enkelte konti 

 

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2017, den 13. september 2017 - 

Referat 

 

 12 

Punkt 05 Ansøgning om udsættelse af økonomirapportering i resten af 2017. Maniitsoq og 

Sisimiut. 

Journalnr. 06.00.01 

 

Baggrund 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut ansøger om udsættelse af økonomirapportering 

månedsvis i resten af 2017.  

 

Regelgrundlag  

Ingen. 

 

Faktiske forhold 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har den sidste uge haft udfordringer med IT forbindelser 

og computerne både internt og eksternt, der har fået installeret nyt program med Windows 10. Dette 

har betydet, at computere ved de eksterne afdelingsledere ikke har kunnet trække balancer på deres 

områder, samt at de heller ikke har kunnet rapportere status med balance og rapportering på forbrug 

til Familiechefen. Dette har betydet, at månedsrapporten for august ikke har kunnet blive udfærdiget 

til tiden til, at punktet kunne komme på dagsordenen til udvalgsmødet den 13. september 2017.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut anbefaler, at økonomirapportering for følgende måneder 

kommer på udvalgsmøderne som foreslået, dels på grund af udfordringerne der er med IT 

forbindelserne nu, samt at de kommende udvalgsmøder bliver afholdt tidligere på månederne resten 

af året: 

Månedsrapportering for august 2017 kommer på udvalgsmødet den 11.oktober 2017 

Kvartalsrapportering for 3.kvartal 2017 kommer på udvalgsmødet den 8. november 2017  

Månedsrapportering for oktober 2017 kommer på udvalgsmødet den 6.december 2017 

Månedsrapportering for november 2017 kommer på udvalgsmødet i januar 2018 

Årsrapportering for 2017 kommer som planlagt på udvalgsmødet i februar 2018  

 

Indstilling 
Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at Månedsrapportering for august 2017 kommer på udvalgsmødet den 11.oktober 2017 

- at Kvartalsrapportering for 3.kvartal 2017 kommer på udvalgsmødet den 8. november 2017  

- at Månedsrapportering for oktober 2017 kommer på udvalgsmødet den 6.december 2017 

- at Månedsrapportering for november 2017 kommer på udvalgsmødet i januar 2018 

- at Årsrapportering for 2017 kommer som planlagt på udvalgsmødet i februar 2018  

 

Afgørelse 

Godkendt. Familieudvalget skal havde behandlet årsrapport for 2018 senest før slutningen af januar. 

Administrationen fremkommer med forslag til næste års mødedatoer.  

 

Bilag 

Ingen 
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Orienteringssager 

Punkt 06 Orientering om høringssvar vedrørende forslag til ændring af Inatsisartutlov om 

Støtte til personer med handicaps.  

Journalnr.  91.04 

 

 

Baggrund 

Der er modtaget en høring vedrørende forslag til ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med 

handicaps til besvarelse senest 22.08. 2017.  

 

Regelgrundlag  

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx.xxx 2017 om støtte til personer med handicaps 

 

Faktiske forhold 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen fremsendte den 5.juni 

2017 høring om forslag til ændring af Inatsisartutlov om Støtte til personer med handicaps.  

 

Forslagets overordnede formål er at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden for alle personer 

med handicap, med en klar ansvars- og opgavefordeling.  

 

Der er fokus på individuel og helhedsorienteret støtte, hvilket på sigt skal medføre, at færre personer 

med handicap er nødt til at tage ophold uden for hjemmet, samt at adgangen til at modtage støtte efter 

denne inatsisartutlov gøres tilgængelig for alle personer med et handicap, der har et behov for støtte.  

 

Forslaget styrker personer med handicaps rettigheder, og tydeliggør og letter samarbejdet mellem 

forvaltningsmyndighederne, særligt kommunalbestyrelserne og Naalakkersuisut.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En bedre sagsbehandling og styrket retssikkerhed for alle personer med handicaps, forbedrer 

livsvilkårene for personer med handicaps, hvilklet styrker den bæredygtige udvikling i kommunen.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq har drøftet lovforslaget og har udarbejdet vedhæftede 

høringssvar, som er sendt til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og 

Justitsvæsen den 22.august 2017.  

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2017, den 13. september 2017 - 

Referat 

 

 14 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at Udvalget for Familie og Sociale Forhold tager orienteringen til efterretning 

 

Afgørelse  
Taget til efterretning. Medlemmerne informeres når der kommer høringer fra Selvstyret.  

 

Bilag   

1. Høringsbrev og forslag til Inatsisartutlov nr. xx.af xx.xxx 2017 om støtte til personer med 

handicaps 

2. Bemærkninger til forslaget 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar vedrørende Høring over lovforslag om støtte til personer med 

handicaps 
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Punkt 07 Orientering om høringssvar vedrørende forslag til Selvstyrets bekendgørelse om 

støtte til børn – Myndighedsbekendgørelse, Plejefamiliebekendgørelse, 

Døgninstitutionsbekendgørelse og Tilsyns-bekendgørelse 

 

Journalnr.  42.00 

 

Baggrund 

Nalakkersuisut har på samling FM2017 fremsat forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn. Forslaget 

til Inatsisartutlov om støtte til børn indeholder en række bestemmelser, der pålægger eller giver 

Naalakkersuisut mulighed for at udarbejde bekendtgørelser.  

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har derfor med 

hjemmel i Inatsisartutlov om støtte til børn udarbejdet udkast til fire bekendtgørelser, der forventes 

sat i kraft samtidig med loven. Høringsfrist: torsdag den 15. juni 2017. 

 

Regelgrundlag  

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om: 

- støtte til børn (myndighedsbekendtgørelse)  

- om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) 

- om oprettelse og drift af døgninstitutioner (døgninstitutionsbekendgørelse) 

- om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner (tilsynsbekendgørelse) 

 

Faktiske forhold 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen fremsendte den 16. maj 

2017 forslag til bekendtgørelser om støtte til børn.  

 

Forslaget om Inatsisartutlov om støtte til børn og unge er i hovedsagen en præcisering og på enkelte 

områder en skærpelse af de forpligtelser, der gælder for kommunerne på børn og ungeområdet. 

Naalakkersuisut har via gennemførte sektortilsyn i 2014-2016 kunnet konstateres, at der eksisterer et 

ikke ubetydeligt efterslæb i forhold til at efterleve den gældende lovgivnings intentioner og krav til 

kommunerne, hvilket tilsiger, at der er behov for såvel en præcisering af kommunens forpligtelser 

som et styrket fokus på kommunernes efterlevelse af gældende lovgivning. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Bekendtgørelserne vil medføre en styrkelse af børn og unges rettigheder her i landet, og er dermed 

med til at fremme en bæredygtig udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har udformet vedhæftede høringssvar til Departementet for Sociale Anliggender, 

Familie, Ligestilling og Justitsvæsenets med ændringer til Inatsisartutslov om de fire bekendgørelser, 

som er sendt den 16. juni 2017.  
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Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at orienteringen om høringssvar vedr. bekendtgørelser tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Medlemmerne informeres når der kommer høringer fra Selvstyret.  

 

Bilag   

1. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn 

2. Høringsbrev vedrørende myndighedsbekendtgørelse 

3. Qeqqata Kommunias høringssvar vedrørende forslag til bekendtgørelser om støtte til børn 

 

  



Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2017, den 13. september 2017 - 

Referat 

 

 17 

Punkt 08 Orientering om GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov. 

Maniitsoq og Sisimiut. 

 

Journalnr.  47.00 

 

Baggrund 

Der er modtaget oplysninger fra GUX i Sisimiut vedrørende GUX-S uddannelsesforløb for 

studerende med særlige behov, efter at der har været holdt møde med underviser fra GUX.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 13 af 22.november 2011 om den gymnasiale uddannelse 

 

Faktiske forhold 

Familiechefen i Området for Familie i Sisimiut har holdt møde med en underviser fra GUX i Sisimiut 

den 3. august 2017, hvor der var introduktion til det nye tilbud for personer med handicaps eller 

diagnoser. 

Familiechefen i Maniitsoq var optaget til anden side, så hun deltog ikke. Oplysningerne om GUX-S 

muligheden er tilsendt Området for Familie i Maniitsoq. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at der er fokus på de uddannelsessøgende med særlige behov, så personer med 

handicaps eller diagnoser også kan gennemføre den gymnasiale uddannelse på almindelig vis. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for Området for Familie. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut ser det som positivt tiltag, at personer med handicaps 

eller diagnoser nu også vil kunne gennemføre en gymnasial uddannelse på almindelig vis på lige fod 

med deres jævnaldrende, der ikke har de samme udfordringer som dem. 

Området for Familie vil være i dialog med eventuelle personer, for hvem denne uddannelse kunne 

være relevant.  

 

Indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold 

- at orientering om GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov tages til 

efterretning 

 

Afgørelse  
Taget til efterretning.  

 

Bilag  

1. Oplysninger om GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov  

2. Yderligere oplysninger om GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov dansk 

3. Yderligere oplysninger om GUX-S uddannelsesforløb for studerende med særlige behov 

grønlandsk 

4. Brev fra Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke da og grl 
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Punkt 09 Eventuelt 

Anna Karen Hoffmann fremkom med opfordring om at rette henvendelse til medarbejderne i 

kommunen, når der opstår problemer eller usikkerhed omkring det tekniske i IT.  

 


