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Mødet starter kl. 09:04 

 

 

Deltagere: 

 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane Enoksen, formand, Sisimiut 

Agathe Fontain, Sisimiut, hun deltog fra kl. 09:33 under punkt 6.1 

 

Siumut 

Barnabas Larsen, Kangaamiut 

Aqqalu Skifte, Maniitsoq 

 

Naleraq 

Jens M. Lyberth, Kangaamiut 

 

 

Fraværende med afbud: 

Kirstine Olsen, næstformand, Sisimiut 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Godkendt.   
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02. Mundtlig orientering fra administration 

 

Direktøren orienterer om følgende punkter: 

- I forbindelse med ibrugtagen af ESDH skal medarbejderne på et kursus på samme tid, så der skal 

udarbejdes på en opgavefordeling.  

- Velfærdscheferne skal fra næst møde selv komme med deres orienteringssager. 

- Man er igang med harmonisering af Familicentrene og derpå påregner man med at det vil være 

tidskrævende. 

Velfærdschefen i Sisimiut orienterer om følgende: 

- Ombudsmanden for Inatsisartut har været på besøg og har gennemgået sager der vedrører 

anbringelse uden for hjemmet samt hjemgivelser. Ombudsmanden for Inatsisartut har ligeledes 

besøgt plejehjemmet i 2 dage. besøgsrapporten vil blive forelagt udvalget.  

- Revisionen BDO er igang med at gennemgå sager der vedrører førtidspensioner samt 

alderspensioner.  

- Man er igang med arbejdet der vedrører organisationsændring i samarbejde med medarbejderne, 

hvor man blandt andet arbejder for at etablerer et ydelsesafdeling.  

Velfærdschefen i Maniitsoq orienterer om følgende: 

- 10 lederne har gennemgået og bestået deres grundlæggende uddannelse.  

- Man er igang med arbejdet der vedrører organisationsændring isamarbejde med medarbejderne, 

hvor man blandt andet arbejder for at oprette et team med Bistand og et afdeling i børn og unge 

afdelingen.  
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03. Økonomisager 

 

 

Punkt 3.1 Udvalg for Velfærds økonomirapport for oktober 2021 - Området for Velfærd 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed 

fremlægges økonomirapport for oktober 2021 fra Området for Velfærd. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 83,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 

Forbruget i Området for Velfærd inkl. bygder ligger i alt på 98% procent, svarende til kr. 

144.543.246, ud af en bevilling på kr. 148.128.507. 

Ultimo oktober 2021 var der merforbrug med 14,7%, svarende til kr. 21.774.890. 

 

Konto 5520 Området for Familie Sisimiut 
 

Skema 1  

Afdeling Navn Budget 2021 Slutsaldo Forbrugs 

pct. 

551020100 SIS Børne- og Familieafdeling 26.327.209 37.189.981 141 

551020201 SIS Familiecenter 5.776.664 4.206.445 73 

551020202 SIS Herberg 1.968.000 739.324 38 

551030100 SIS Ældre og Førtidsafdeling 20.571.665 20.239.425 98 

551030201 SIS Hjemmehjælp 4.828.711 4.116.195 85 

551030202 SIS Plejehjemmet 27.538.737 22.944.058 83 

551040100 SIS Handicapafd. 33.284.961 25.944.378 78 

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ" 15.576.942 20.569.442 132 

551040301 SIS Værested Sannavik 1 3.907.990 2.577.982 66 

551040302 SIS Værested Sannavik 2 0 2.334 0 

551040303 SIS Handicap værestedet IVIK 310.644 77.514 25 

551050000 SIS Bistandsafdeling 8.036.984 5.936.168 74 

  148.128.507 144.543.246 98 

 

Konto 551020100 Børne- og Familieafdeling, Kommunalbestyrelsen har i november 2021 godkendt 

merforbruget for takstbetalinger til døgninstitutioner, godkendte tillægsbevilling er ikke medtaget 

her, og godkendte tillægsbevilling er ved at blive behandlet af området. 

 

Konto 551040202 “Pisoq´s” ansøgning om tillægsbevilling til Udvalg for Velfærd for ultimo 

november er ved at blive udarbejdet. 

Konto 551030100 førtidspension, der udarbejdes en ansøgning om midler til tilpasning af konto for 

førtidspension. 
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I samarbejde med det enkelte afdelingsledere er man i gang med at lave rettelser og omplaceringer 

for forkerte betalinger for kontierne, for merforbruget, er der udarbejdet en ansøgning om 

tillægsbevilling. 
 

Der er foretaget kontorettelser i samarbejde med økonomiområdet. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at der tages kontakt for instanserne for at sikre, at regninger der 

kommer sent især for personer med handicap der er anbragt på danske og grønlandske 

døgninstitutioner kan inddrives til betaling, rummer økonomirapporten for 3. kvartal indeholder 

mange regninger. Samt at på grund af, at kommunen er begyndt at spare, at man er i gang med at 

udarbejde en ansøgning om tillægsbevilling for at tilpasse udgifter til førtidspensionister. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller overfor Udvalget for Velfærd 

 

- At rapporten for oktober 2021 tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 
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Punkt 3.2 Udvalg for Velfærds økonomirapport for oktober 2021 - Området for Velfærd - 

Maniitsoq 

 

Journalnr.  06.00.01 

 

Baggrund 

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed 

fremlægges rapport for oktober 2021 fra Området for Velfærd i Maniitsoq.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget skal ligge på 83,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 

Forbruget i Området for Velfærd inkl. bygder ligger i alt på 82,6 procent, svarende til kr. 

98.831.541, ud af en bevilling på kr. 119.660.338. 

Ultimo oktober 2021, er der mindreforbrug på 0,7 %, svarende til kr. 837.622. 

 

Konto 5520 - Området for Familie Maniitsoq 
Skema 1  

 

Afdeling Navn Budget 2021 Slutsaldo Forbrugs pct. 

552020100 MAN Børne- og Familieafdeling 22.383.580 18.432.359 82,3 

552020201 MAN Familiecenter 4.331.684 4.535.113 104,7 

552020202 MAN Herberg 1.498.000 1.209.731 80,8 

552030100 MAN Ældre og Førtidspension 12.730.238 14.193.626 111,5 

552030201 MAN Hjemmehjælp 5.007.968 4.505.619 90,0 

552030202 MAN Hjemmehjælp Kangaamiut 3.309.110 2.709.908 81,9 

552030203 MAN Neriusaaq Plejehjemmet 24.028.455 16.817.040 70,0 

552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut 0 363.995 0 

552040100 MAN Handicapafd 32.868.020 26.336.828 80,1 

552040301 MAN Bofællesskabet Miki 5.948.043 5.830.489 98,0 

552040400 MAN Naapiffik, værested 1.222.203 866.715 70,9 

552050000 MAN Bistandsafdeling 6.333.037 3.010.118 47,5 

  119.660.338 98.831.541 82,6 

 

Økonomiafdelingen i Maniitsoq er i gang med oprydningsarbejdet på kontoen, og man har allerede 

udarbejdet en særskilt ansøgning om tillægsbevilling vedrørende de områder man havde haft 

merforbrug. 
  

Oprydningsarbejdet vedrørende konti, sker i samarbejde med økonomiafdelingen  
 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at når oprydningsarbejdet vedrørende de konti som blev 

nævnt i økonomirapporten for oktober er endebragt, så vil man udarbejde et mere tydeligt rapport 

vedrørende enkelte afdelinger. På baggrund af de allerede udarbejdede ansøgninger vedrørende 

tillægsbevillinger, så forventer man, at forbruget vil være indenfor de afsatte midler, ved årets 

slutning. 
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Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd 

 

- At rapporten for oktober 2021 tages til efterretning.  

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 
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Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling. Pisoq, Sisimiut. EFTERSENDES 

Direktøren oplyser at sagen stadig er under udarbejdelse og at der skal indkaldes til ekstra ordinær 

møde d. 7. december 2021 i Udvalg for Velfærd, og sagen vil blive behandlet i efterfølgende ekstra 

ordinær møder, d. 14. december 2021 i Udvalg for Økonomi samt i Kommunalbestyrelsen d. 21. 

december 2021.  

https://web.firstagenda.com/committees/200711/agendas/2398258/items/22360809/annotations
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04. Generelle sager 

 

Punkt 4.1 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2022. 

 

Journalnr.  01.02.03 

 

Baggrund 

Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2022.  

 

Alle møder starter kl. 09:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.  

 

De dage hvor Udvalg for Velfærd skal på et virksomhedsbesøg, skal besøgene finde sted fra          

kl. 08:30 til kl. 10:00.  

 

Udvalg For Velfærd Økonomiudvalg Kommunalbestyrelse 

18. januar    

08. februar  15. februar 24. februar 

08. marts  15. marts  

12. april  19. april 28. april  

10. maj  17. maj 25. maj 

07. juni  14. juni  

02. august  16. august 25. august 

13. september  20. september 29. september  

04. oktober  18. oktober 27. oktober 

1. november  15. november 24. november 

29. november  13. december  

 

Indstilling  

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at ovennævnte mødeplan i 2022 godkendes. 

 

Afgørelse  

Eftersom Kommunalbestyrelsen har foretaget ændringer i deres mødeplaner skal der også ske 

ændringer af mødeplansforslaget for Udvalg for Velfærd. Udvalget for Velfærd skal afholde deres 

møder om torsdagen fra kl. 12:00 og de tilrettede mødeplaner skal sendes til udvalgsmedlemmerne 

pr. mail.  

 

Bilag  

1. Kalender for 2022 
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06. Orienteringssager 

 

Punkt 6.1 Orientering om Handicaprådets opdaterede vedtægter 

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

 
Baggrund 

De gældende vedtægter fra 2009 har haft behov for at blive opdateret jævnfør den nye lovgivning 

og har på nogle punkter haft behov for at blive konkretiseret. 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap 

 

Faktiske forhold 

Handicaprådet har siden etableringen i 2008 haft vedtægter der blandt andet fastsætter 

sammensætningen af rådet, valgperioden, valg af rådets formand, mv.  

Der er dog opstået et behov for at opdatere vedtægterne som følge af den nugældende lovgivning, 

der bl.a. fastsætter sammensætningen og antallet af handicaprådets medlemmer. En arbejdsgruppe 

bestående af Velfærdscheferne, Afdelingslederne på handicapområdet og staben har opdateret 

vedtægterne således at arbejdsrammerne for Rådet står klart beskrevet for alle. 

 

Udkast til de nye vedtægter er inddelt i følgende overskrifter: 

 Formål 

 Rådets sammensætning og vilkår 

 Rådets forretningsorden 

 Rådets opgaver 

 Tavshedspligt 

 

Forskellen mellem de gamle og de nye vedtægter er for det første antallet af medlemmerne som 

plejede at være 12 herunder 6 fra hvert by i Qeqqata Kommunia, men antallet nedsættes til 8 jf. 

loven.  

For det andet er der i de nye vedtægter tilføjet et krav om, at kønsfordelingen så vidt mulig skal 

være i balance dvs. lige mange kvinder som mænd. 

For det tredje har man i de nye vedtægter lagt op til at der ligeledes nedsættes personlige 

suppleanter til medlemmerne der kan træde til, i tilfælde af at medlemmer bliver hindret i at deltage 

ved møder. 

Der er desuden tilføjet nogle punkter der bl.a. fastsætter at medlemskabet er frivilligt og ulønnet, og 

at medlemskabet ophører såfremt medlemmet fraflytter Qeqqata Kommunia.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

De nye vedtægter vil fremme en større forståelse for handicaprådets formål, virke og arbejdsgang.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunen er forpligtet til at yde sekretariatsbistand i fornødent omfang. 

 

Kommunen har siden etablering af handicaprådet i 2008 ydet sekretariatsbistand uden at have 

nævneværdigt konsekvenser, hverken i forhold til de økonomiske eller de administrative øjemed. 
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Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at de tilføjede paragraffer vil skabe større forståelse for hvad 

handicaprådets opgaver og dets råderum er.  

Som noget nyt er det nedskrevet på skrift at rådet har mulighed for at tage initiativer til møder med 

forskellige relevante parter, som f.eks. idrætsforeninger for personer med handicap eller forskellige 

relevante foreninger. Og som noget nyt kan rådet tage generelle drøftelser og komme med forslag til 

nye initiativer i kommunen, men at kommunen ikke er forpligtet til at følge deres rådgivning eller 

forslag. Hensigten er at give rådet et større incitament til at arbejde for at forbedre vilkårene for 

personer med handicap i Qeqqata Kommunia. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

- At tage orienteringen om de opdaterede vedtægter for handicaprådet, til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Opdaterede vedtægter for handicaprådet 

2. Gamle vedtægter for handicaprådet 
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Punkt 6.2 Orientering om Naalakkersuisuts tilsynsrapport vedrørende Qeqqata Kommunias 

forvaltning af handicapområdet, april – maj 2021 

 

Journalnr.  47.00 

 

Baggrund 

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender fremsendte den 30. september 2021 

”Tilsynsrapport, Anmeldt tilsyn vedrørende Qeqqata Kommunias forvaltning af handicapområdet, 

april – maj 2021” til Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag  

- Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om Socialvæsenet styrelse og 

organisation 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område 

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap 

- Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning  

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn 

 

Faktiske forhold 

Det daværende Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, har i perioden 

fra den 12. april 2021 – 13. maj 2021, gennemført et tilsyn af Qeqqata Kommunias forvaltning af 

det sociale regelsæt inden for handicapområdet. 

 

Formålet var at føre tilsyn med kommunens forvaltning og administration af handicaploven, både 

vedrørende børn og voksne med handicap, hvor Naalakkersuisut kontrollerer om kommunen 

opererer i henhold til ovenstående lovgivninger. 

 

Departementet har i deres tilsynsrapport tilfældigt udtrukket og gennemgået i alt 21 sager i Sisimiut, 

herunder 8 sager vedrørende børn med handicap, 9 sager vedrørende voksne med handicap og 4 

sager hvor der foreligger en underretning modtaget i 2020.  

Mens departementet har udtrukket og gennemgået 12 sager i Maniitsoq, herunder 3 sager 

vedrørende børn med handicap og 9 sager vedrørende voksne med handicap. 

 

Departementet har i rapporten påpeget en række forhold og mangler i sagsbehandlingen ved 

gennemgangen af de tilfældigt udtrukne sager, som kommunen efterfølgende skal forholde sig til og 

udarbejde en redegørelse der beskriver hvilke tiltag der skal igangsættes som følge af 

tilsynsrapporten. 

  

Bæredygtige konsekvenser 

Tilsynsrapporten giver kommunen mulighed for at blive opmærksomme på mangler og fejl som 

bliver begået ved sagsbehandlingen, hvilken baner vejen for at forbedre sagsbehandlingen 

eksempelvis ved at opdatere procedure for sagsbehandlingen i overensstemmelse med de gældende 

lovgivning.  

Tilsynsrapporten har også gjort ledelsen opmærksom på fælles problematikker i begge byer, som 

giver dem fællesskab til at finde løsninger på dem og giver dem inspiration til hver deres måde at 

gøre tingene på.   
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tilsynsrapporten forventes ikke at have hverken økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

Administrationens vurdering 

Tilsynsrapporten påpeger en række alvorlige forhold som kommunen straks skal arbejde for at sikre 

at det ikke gentages, hvorfor det er administrationens vurdering at der skal større fokus på at sikre at 

lovgivningen på området efterleves. Man har efter tilsynet fået større fokus på at sikre faste 

arbejdsprocedure og tjeklister for at efterleve lovgivningen, hvilket vil fremme kvaliteten af 

sagsbehandlingerne.   

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- At tage orienteringen om Naalakkersuisuts tilsynsrapport vedrørende kommunen forvaltning 

af handicapområdet, til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning og Udvalg for Velfærd skal holdes ajour i arbejdet med at 

forbedre de kritikpunkter der har været i rapporten.  

 

Bilag 

1. Naalakkersuisuts tilsynsrapport vedrørende Qeqqata Kommunias forvaltning af 

handicapområdet, april – maj 2021 
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Punkt 6.3 Orientering om seminar for unge med handicap fra Norden  

 

Journalnr.  XX.XX.XX 

 

 

Baggrund 

Tilioq har i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap(SUMH) fra Danmark og 

Unge med Funksjonshemmede fra Norge, arrangeret et seminar for unge med handicap fra tre 

Nordiske handicaporganisationer fra Norge, Danmark og Grønland, i dagene fra den 10. – 14. 

november 2021. Programmet bød på workshop om handicapkonventionen, kreativ aktivisme, 

politisk arbejde, netværk, seksualitet mv., hvor de bl.a. har lavet anbefalinger til politikerne.  

Seminaret blev afholdt med støtte fra Arctic Indigenous Fund, Nordisk Kulturkontrakt, Nordic 

Youth Pool, NAPA og Nordisk Velfærdscenter. 

 

Regelgrundlag  

Intet lovgrundlag 

 

Faktiske forhold 

Seminaret blev afsluttet med en præsentation af gruppens budskaber og anbefalinger til politikerne i 

Norden med deltagelse fra Qeqqata Kommunias Borgmester, Malik Berthelsen og Naalakkersuisoq 

for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen. 

 

Budskaberne og anbefalingerne tager udgangspunkt i de fælles udfordringer de unge med handicap 

oplever i deres hverdag omkring: 

1. Sagsbehandling, støtte og hjælpemidler. 

2. Arbejde og uddannelse 

3. Tilgængelighed 

4. Ensomhed og fællesskab 

 

Under seminaret blev der ligeledes etableret en forening ”KIIP- Kalaallit Inuusuttut Innarluutillit 

Peqatigiiffiat” for unge med handicap i Grønland. Formålet er at skabe et fællesskab med 

fællesforståelse for handicap og som skal bekæmpe ensomheden blandt unge med handicap.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Budskaberne og anbefalingerne vil give kommunen en fingerpeg om hvilke tiltag og justeringer der 

er behov for, i området for handicap og i vores kommune.  

 

Seminaret har givet de 17 unge med handicap fra Grønland, en fællesskabsfølelse der vil kunne 

løfte deres livskvalitet gennem fælles indsatser, netværk og en fælles stemme. 

Den igangsatte samarbejde mellem de unge vil tilvejebringe en fælles styrke til at synliggøre, give 

budskab om og forfølge implementeringen af behovene og udfordringerne blandt unge med 

handicap. 

Fællesskabet vil motivere de øvrige unge med samme behov, modet til at stå frem og sige deres 

mening men også give dem en følelse af at de ikke står alene med udfordringerne.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen. 
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Administrationens vurdering 

Anbefalingerne vil kunne bruges til implementeringen af Qeqqata Kommunias handicappolitik, som 

har fokus på det samme problemstillinger der står beskrevet i budskaberne fra unge med handicap. 

Kommunen kan også få stor nytte af at få sparring med KIIP i udarbejdelsen af handlingsplaner til 

handicappolitikkens målsætninger. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om seminaret for unge med handicap, til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning og sagen skal videresendes til Kommunalbestyrelsen.  

 

Bilag 

1. Nordiske Politiske Anbefalinger 
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Punkt 6.4 Orientering vedrørende rapport om Befolkningens kendskab til muligheder for at 

få psykisk hjælp 

 

Journalnr.  42.10.07 

 

 

Baggrund 

Børnerettighedsinstitutionen MIO har fremsendt ”Befolkningens kendskab til muligheder for at få 

psykisk hjælp” til alle kommuner i landet den 15. november 2021, til fri distribution.  

 

 

Regelgrundlag  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) 

 

Faktiske forhold 

HS Analyse har på vegne af MIO, i april og maj 2021, foretaget en undersøgelse af den voksne 

befolkningens kendskab til muligheden for at få hjælp i perioder, hvor man er ramt af sorg og 

kriser. 713 tilfældigt valgt personer over 18 år deltog ved undersøgelsen, hvor de skulle svare på en 

række spørgsmål og udsnittet af befolkningen var repræsentativt i forhold til deltagernes 

baggrundsvariabler. 

 

MIO har på den baggrund udarbejdet en pressemeddelelse hvor børnetalsmanden konkluderer at 

”Det store tabu og den manglende forståelse blandt voksne om mentale og psykiske problemer 

rammer især de børn og unge, som har brug for psykisk hjælp”. Børnetalsmanden vurderer at der er 

en generel udbredt skam, berøringsangst og mangel på forståelse blandt den voksne befolkning for, 

hvad psykisk mistrivsel er, hvorfor børn og unge risikerer ikke at få den hjælp de har behov for. 

Hun mener derfor at man bør være mere åben omkring emnet og bliver mere bevidste om hvad 

psykisk hjælp er, hvilke vil ifølge børnetalsmanden, gøre hjælpen tilgængelig for børn og unge. 

 

MIO har på baggrund af rapporten udarbejdet følgende anbefalinger: 

 

 MIO’s anbefaling er at der er en markant øget politisk prioritering af psykisk hjælp i 

kommunale, såvel som selvstyrets indsatser. Det gør MIO med henvisning til artikel 39 

”Barnets ret til fysisk såvel som psykisk helbredelse”.  

 

 MIO’s anbefaling er, at tale mere åben om psykiske lidelser, som de svarpersoner i 

undersøgelsen har givet udtryk for og betragte undersøgelsen som et udgangspunkt i at starte 

samtalen om psykiske lidelser såvel som psykisk sundhed.  

 

 MIO’s anbefaling er desuden, at der tales om følgende udsagn som de svarpersoner i 

undersøgelsen har givet svar på:  

At psykisk sygdom er mere skamfuldt end fysisk sygdom 

At der er for få muligheder for at hjælpe børn og unge som har brug for psykisk hjælp 

At der er mere forståelse for fysiske end psykiske lidelser  

At psykisk sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed 

At unge er bedre til at søge hjælp end ældre 

At andres viden om mulighed for psykisk hjælp er mindre end egen viden om 

mulighed for psykisk hjælp  
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Bæredygtige konsekvenser 

Implementeringen af MIO´s anbefalinger vil medføre større fokus på psykiske lidelser hos børn og 

unge, hvilke vil tilvejebringe en større bevågenhed blandt de voksne om børnene og de unge som de 

omgås med, har behov for psykisk hjælp.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rapporten har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 

Administrationens vurdering 

Rapporten vil kunne bruges som udgangspunkt for de indsatser der omhandler psykisk hjælp, da det 

giver et godt billede af befolkningens holdninger i forhold til forskellige spørgsmål vedrørende 

psykisk sygdom og giver et godt billede af hvor mange der faktisk lider af psykiske krise. 

Det giver endvidere et godt indblik i de forskellige befolkningsgruppers holdninger og forskelle i 

holdningerne mellem befolkningsgrupperne, som bliver fordelt aldersmæssigt og på baggrund af 

køn, bosted, region og erhverv. 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- At tage orienteringen om rapporten vedrørende Befolkningens kendskab til 

muligheder for at få psykisk hjælp til efterretning. 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning og sagen skal videresendes til Kommunalbestyrelsen som et 

orienteringspunkt.  

 

Bilag 

1. MIO’s rapport vedrørende Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp 

2. Faktaark og MIO´s anbefalinger 

3. MIO´s pressemeddelelse på baggrund af rapporten 
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Punkt 6.5 Orientering om høringssvar vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om offentlig 

hjælp 

 

Journalnr.  41.00 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet fremsendte den 27. august 2021 

”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om offentlig hjælp” til høring hos Qeqqata 

Kommunia.  

 

Regelgrundlag  

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp 

 

Faktiske forhold 

Forslaget om reform af offentlig hjælp ses som led i udmøntningen af Naalakkersuisuts 

tværdepartementale projekt om øget selvforsørgelse. Reformen skal også give borgeren incitament 

til og mulighed for at forbedre egne levevilkår, så fattigdom i befolkningen reduceres.  

 

Reformen af offentlig hjælp er inden for rammen af en større koordineret reformindsats på 

uddannelses-, arbejdsmarkeds- og skatteområdet, der har til formål at sikre, at der er det afgørende 

samspil til at fremme beskæftigelse og øget selvforsørgelse. 

 

Den gældende forordning om offentlig hjælp har en række udfordringer og har en del bestemmelser, 

der ikke er tidssvarende. 

 

Igennem længere tid, og fra flere sider, har der været kritik af den nuværende offentlig hjælp 

ordning. Blandt andre Skatte- og Velfærdskommissionen samt Grønlands Økonomiske Råd har 

rettet kritik af de samspilsproblemer, der knytter sig til offentlig hjælp. Samspilsproblemerne 

betyder, at det for nogle grupper ikke er økonomisk fordelagtigt at søge beskæftigelse på det 

ordinære arbejdsmarked eller påbegynde uddannelse frem for at være på offentlig hjælp.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ordningen vil for så vidt medvirke til, at modtagere af offentlig hjælp får større incitament til at 

tage ansvar for at forbedre deres situation, såfremt ordningen kører efter hensigten. 

Det er kommunens opfattelse at der er brug for flere tilbud som de kommunale sagsbehandlere kan 

henvise ydelsesmodtagere til for, at implementere reformens formål og for at imødekomme 

ydelsesmodtagernes ofte komplicerede og overlappende udfordringer. 

 

Reformen vil søge at adressere en række samspilsproblemer i forhold til ydelsesstruktur, 

sagsbehandling, målgrupper og indsatser. Man søger heriblandt at styrke ydelsesmodtagernes 

tilknytning til arbejdsmarkedet med en langsigtet vision om, at øge incitament hos 

ydelsesmodtagerne til at forsørge sig selv. For at nå dette mål vil sagsbehandlerne blandt andet blive 

pålagt at indgå i tværfaglige og helhedsorienterede indsatser der skal fremme beskæftigelse og øget 

selvforsørgelse. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 
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Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

”Qeqqata Kommunia værdsætter at Naalakkersuisut søger at adressere samspilsproblemer i 

forbindelse med ydelsesstrukturen, og søger at gøre incitamentet til at være tilknyttet 

arbejdsmarkedet større hos ydelsesmodtagerne. 

 

Det er dog kommunens erfaring at de fleste ydelsesmodtagere har så store fysiske, psykiske eller 

sociale udfordringer, at de ikke er i stand til at varetage et deltidsarbejde. På nuværende tidspunkt 

har sagsbehandlerne i kommunen kun mulighed for, at tilbyde misbrugsbehandling i Allorfik, 

rådgivningsforløb i familiecenteret (som kun er tiltænkt børnefamilier) og henvisning til 

Pissassarfik (som kun er tiltænkt borgere omfattet af handicaplovgivningen). Kommunen har brug 

for flere tilbud til at imødegå ydelsesmodtagernes ofte kompliceret og i mange tilfælde, 

overlappende udfordringer.  

 

Qeqqata Kommunia opfordrer derfor Naalakkersuisut om at yde økonomisk støtte til, at 

kommunerne kan oprette flere tilbud med henblik på, at kommunerne kan implementere reformens 

formål med, at give ydelsesmodtagerne incitament til at forbedre egne levevilkår. 

 

Kommunen har derudover følgende bemærkninger til de enkelte paragraffer: 

 

Ad §15: Kommunen har på nuværende tidspunkt allerede et godt tværfagligt samarbejde med 

forskellige offentlige instanser herunder Familiecenteret, Majoriaq, Sundhedsvæsenet mv., hvorfor 

kommunen ser frem til at fortsætte de gode samarbejde, men anser det for værende unødvendigt at 

etablering af tværfaglige teams indgår i forslaget.  

 

Ad §17: I den nuværende lovgivning står det meget klart hvad handlingsplanen skal indeholde, 

hvorimod man i nærværende forslag til lov og dens bemærkninger ikke har en liste over hvad 

handlingsplanen skal indeholde. Kommunen vil opfordre Naalakkersuisut til at lave nærmere regler 

om, hvad en handlingsplan skal indeholde for at sikre en ensartet og koordineret sagsbehandling i 

alle sager om offentligt hjælp.   

 

Ad §19: Kommunen har på nuværende tidspunkt et samarbejde med Majoriaq i forhold til 

revalidering af borgere på førtidspensionsområdet, hvor Majoriaq har ansvaret for at få borgeren i 

kontakt med virksomheder med henblik på, at få borgeren på jobprøvning. Kommunen mener at 

man må bevare arbejdsfordelingen på alle områder for, at bevare overblik over hvilke 

arbejdsområder de forskellige offentlige instanser er ansvarlige for. Kommunen mener derfor at 

Majoriaq er den rette instans til, at bistå ydelsesmodtageren med indgåelse af aftale med frivillig 

mentor, eftersom Majoriaq allerede har forbindelse med de lokale virksomheder. 

 

Ad §22: Kommunen har svært ved at se hvordan grundtaksten på 4.500kr per måned, kan dække 

alle de faste og variable månedlige udgifter som husleje, mad, tøj mv., med de priser der er i 

Grønland i dag. Qeqqata Kommunia vil i den forbindelse vide, hvilke kriterier Naalakkersuisut har 

benyttet i beregningen af grundtaksten. 

 

Ad §§24-26: Ydelsesmodtagerne vil efter den reformerede lovgivning se frem til tillæg som 

udbetales, såfremt de deltager aktivt i og gennemfører aktiviteter bestemt i handlingsplanen. 

Kommunen er i bund og grund glad for, at man på den måde søger at gøre incitamentet til at deltage 

aktiv i sagsbehandlingen større samtidig med, at man gør incitamentet til at være tilknyttet 

arbejdsmarkedet større. Kommunen støtter dog ikke forslaget om, at man giver ydelsesmodtageren 

et tillæg, som reduceres hvis vedkommende selv eller en partner har haft indkomst i den 
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pågældende periode. Dette vil medføre en uforholdsmæssig høj grad af administrativt merarbejde 

sammenholdt med ydelsens størrelse. 

 

Ad §53, stk. 3: Den gældende lovgivning angiver at kommunalbestyrelsen kun i særlige tilfælde, 

efter forløbet af 1 år efter udbetalingen af offentligt hjælp kan beslutte, at kravet om tilbagebetaling 

bortfalder. Hvorimod man i nærværende forslag foreslår at kravet på tilbagebetaling af offentligt 

hjælp, automatisk bortfalder 2 år efter udbetaling. Kommunen er bange for at der kan være visse 

borgere, der kan finde på at misbruge offentligt hjælp eftersom tilbagebetalingskravet bortfalder 

allerede 2 år efter. Kommunen opfordrer derfor Naalakkersuisut til at fastholde stk. 3 i den 

gældende paragraf 48, der angiver at kommunalbestyrelsen kun i særlige tilfælde kan beslutte, at 

tilbagebetalingskravet bortfalder. 

 

Qeqqata Kommunia opfordrer Naalakkersuisut til at køre et introduktionskursus før den nye 

lovgivning på området træder i kraft, med henblik på at sikre at der bliver en fælles forståelse hos 

de kommunale sagsbehandlere, om den reformerede lovgivning.   

 

Høringssvaret er behandlet administrativt.” 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

- at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 

Xxx 2021 om offentlig hjælp”, til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Høringsbrev vedr. ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om offentlig hjælp” 

2. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om offentlig hjælp 

3. Bemærkninger til ” Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2021 om offentlig hjælp” 
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Punkt 6.6 Orientering om høringssvar vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om 

jobsøgningsydelse 

 

Journalnr.  00.03.08 

 

 

Baggrund 

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fremsendte den 27. august 2021 ”Forslag 

til Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse” til høring hos Qeqqata Kommunia.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse 

 

Faktiske forhold 

Jobsøgningsydelsen skal erstatte arbejdsmarkedsydelsen der er gældende i dag og reformere 

området med henblik på at få flere i beskæftigelse og bidrage til fællesskabet. Reformeringen giver 

bl.a. jobsøgeren en forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at tage imod relevant 

anvist job, jobtræningstilbud, opkvalificering mv. Såfremt jobsøgeren ikke lever op til 

rådighedsforpligtelsen bliver der en konsekvens i form af halvering af jobsøgningsydelsen i 4 uger. 

Hvis forsømmelsen af rådighedsforpligtelsen gentager sig 4 gange anses vedkommende uklar til at 

varetage et job og kan derfra søge om offentligt hjælp hos Socialforsorgen. 

 

Udarbejdelse af en handlingsplan for ydelsesmodtagerne bliver en pligt i modsætning til at være en 

ret jf. de nuværende bestemmelser, og skal revurderes og justeres løbende i samarbejde med 

ydelsesmodtageren. Handlingsplanen skal være helhedsorienteret og skal derfor medtage 

vedkommendes familiemæssige forhold, boligforhold, sygdom og øvrige forhold af betydning for 

ansøgers beskæftigelsesmæssige muligheder. Handlingsplanen skal søge at forbedre 

ydelsesmodtagerens muligheder for at varetage beskæftigelse samt at styrke vedkommendes 

tilknytning til arbejdsmarkedet, ved at opstille realistiske mål og aktiviteter i form af faglige 

kompetencegivende forløb eller lignende.  

 

I modsætning til arbejdsmarkedsydelsen er jobydelsen ikke tidsbegrænset, men ydelsens størrelse 

på 90 procent af mindstelønnen per time vil dale til 80 procent af mindstelønnen efter 26 uger og vil 

yderligere falde til 65 procent af mindstelønnen efter et år med jobsøgningsydelsen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Såfremt lovændringen implementeres efter hensigten og flere ydelsesmodtagere i matchgruppe 1 får 

større tilknytning til arbejdsmarkedet gennem proaktivt sagsbehandling, så påvirkes 

ydelsesmodtagernes livsglæde, deres stabilitet i hverdagen, deres mod på livet mv. Hvilken 

medfører en bedre livsstil og sundhedstilstand hos ydelsesmodtagerne, deres familier og deres 

omgangskreds.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 
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Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

” Kommunen bifalder forslaget om at gøre jobsøgerne mere ansvarlige for deres situation og, at 

jobsøgerne forpligtes til at forsøge at gøre deres situation bedre, i samarbejde med Majoriaq 

centrene. Kommunen anser lovforslaget som tiltrængt og ser frem til at implementere lovgivningen 

til gavn for samfundet og de enkelte jobsøgere. 

 

Kommunen ser dog gerne at lovforslagets kapitel 7 uddybes nærmere således at det bliver klarere 

for jobsøgerne, hvilke konsekvenser det indebærer såfremt vedkommende ikke står til rådighed. Det 

er vigtigt at det står klart i lovgivningen hvilke konsekvenser der er til følge, når en jobsøger slet 

ikke deltager i hverken samtaler eller indsatser, der står beskrevet i vedkommendes handlingsplan. 

 

Vi vil ligeledes påpege at ikrafttrædelsesdatoen i hhv. selve lovforslaget og i bemærkningerne er af 

forskellige datoer i de danske udgaver, hvorfor departementet anmodes om at irettesætte fejlen. 

 

Som det tredje vil vi gerne opfordre til at jobsøgningsydelsen udbetales efter de nuværende 

kommunale lønkørsler, dvs. hver 14. dag. Idet jobsøgningsydelsen på mange måder vil medføre 

administrativ merarbejde, i form af eksempelvis beregning af tillæg hvis vedkommende har haft 

deltidsarbejde m.m. Det er vores interesse at lette vores medarbejderes arbejdsbyrde på de områder 

det er muligt, hvorfor vi opfordre til at køre efter de nuværende kommunale lønkørsler. 

 

Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Høringssvaret er behandlet administrativt.” 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende ” Forslag til Inatsisartutlov om 

jobsøgningsydelse”, til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning. Aqqalu Skifte foreslog at der kan udarbejdes motiverende 

kortfilm og cheferne skal sørge for at forvalte dette videre til arbejdsgruppen.  

 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse  

2. Bemærkninger til forslaget 

3. Høringsbrev  
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Punkt 6.7 Orientering om høringssvar vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om 

magtanvendelse inden for det sociale område 

 

Journalnr.  40 

 

 

Baggrund 

Departementet for Børn, Unge og Familier fremsendte den 10. september 2021 ”Forslag til 

Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område” til høring hos Qeqqata 

Kommunia.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område 

 

Faktiske forhold 

Ændringsforslaget har til hensigt at modernisere magtanvendelsesreglerne på børneområdet og på 

voksenområdet med konkretisering af den praktiske anvendelse af reglerne, men samtidig også 

regulere varetægtssurrogat af voksne og muligheden for surrogattilbageholdelse af børn på 

institutioner optimeres. 

 

Ændringsforslaget indeholder desuden et nyt afsnit med bestemmelser om magtanvendelse i 

forbindelse med domsanbragte voksne i sikrede døgntilbud, idet nuværende bestemmelser ikke 

regulerer emnet.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Vedvarende modernisering af lovbestemmelser er nødvendige eftersom viden på forskellige 

områder udvikler sig konstant, hvilke nødvendiggør optimering af de gældende bestemmelser jf. 

den nye viden. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af høringssvaret. 

 

Administrationens vurdering 

Qeqqata Kommunia har fremsendt følgende høringssvar: 

”Qeqqata Kommunia vil først og fremmest takke Naalakkersuisut at sende lovændringsforslaget i 

høring. 

 

Flere steder i lovforslaget bliver opholdskommunen gjort ansvarlig i forhold til eksempelvis, at 

behandle ansøgninger fra døgninstitutionerne ift. personlige alarm- og pejlesystemer og behandling 

af klagesager. 

 

Det er kommunens opfattelse at det vil være mere hensigtsmæssigt, hvis det er hjemkommunen, der 

behandler forskellige henvendelser fra døgninstitutionerne eller fra 

forældremyndighedsindehaverne.  
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Med følgende begrundelser: 

 Det vil være mere funktionelt eftersom hjemkommunen er i besiddelse af de nødvendige 

sagsakter og har på den måde bedre kendskab til vedkommendes historik.  

 Hjemkommunen er ifølge Qeqqata Kommunia, den retmæssige kommune der skal træffe 

beslutninger omkring foranstaltninger mod et barn eller person med handicap for, at afværge 

en unødvendig lang sagsbehandlingstid. Da opholdskommunen vil være nødsaget til at 

skaffe de nødvendige sagsakter hos hjemkommunen, hvilke vil resultere i en længere 

sagsbehandlingstid. 

 Børn og personer med handicap der bliver anbragt i døgninstitutioner stammer fra 

forskellige steder i kysten og de steder hvor, der er døgninstitutioner får et større ansvar ift. 

andre kommuner der ikke har nær som mange døgninstitutioner. Der vil på den måde være 

en skæv fordeling af ansvarsopgaver mellem kommunerne i landet, hvilke vil belaste 

sagsbehandlerne yderligere der i forvejen er belastet med opgaver.  

 Hvis opholdskommunen skal tage ansvar for de anbragte børn og personer med handicap ift. 

de i lovforslaget nævnte opgaver, så bliver der behov for at afklare og få en nærmere 

beskrivelse for hvordan de økonomiske aspekter søges løst.  

 

Ift. Kapitel 8 vil Qeqqata Kommunia opfordre Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere regler 

omkring, hvordan barnet beskyttes såfremt der ikke er blevet udarbejdet en registrering eller 

indberetning om magtanvendelse. 

Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Høringssvaret er behandlet administrativt.” 

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

at tage orienteringen om høringssvaret vedrørende ” Forslag til Inatsisartutlov om magtanvendelse 

inden for det sociale område”, til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Forslag til Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område 

2. Bemærkninger til forslaget 

3. Høringsbrev  
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Punkt 6.8 Orientering om Politiets kampagne  

 

Journalnr. XX.XX.XX 

 

 

Baggrund 

Grønlands Politi fremsendte den 17. november 2021 orienteringsbrev til Qeqqata Kommunia om en 

kampagne, der skal klæde fagpersoner på til at håndtere mistanke om seksuelle overgreb mod børn.  

 

Regelgrundlag  

Intet lovgrundlag 

 

Faktiske forhold 

Grønlands Politi har i forrige år, igangsat en indsats for at bryde mørketallet for seksuelle overgreb 

der ikke bliver anmeldt til politiet, hvor de bl.a. har lavet en rapport omkring barrierer for 

politianmeldelser af overgreb mod børn. Hernæst har de igangsat en kampagne ”Anmeld seksuelle 

overgreb – vi hjælper dig”, der har til formål at oplyse befolkningen om hvordan seksuelle overgreb 

skal anmeldes til politiet, eftersom undersøgelserne viste at der er en generelt mangel på viden om 

hvordan man anmelder seksuelle overgreb. 

Kampagnen udfolder sig bl.a. gennem filmklip der vises på den nationale tv kanal og politiet har 

afholdt besøg i skoleklasserne med henblik på at vise filmklippen og få snakket om seksuelle 

overgreb.  

 

Nu har Grønlands Politi også lanceret en kampagne på KNR, sociale medier, politiets hjemmeside 

og via radiospots mv. der har fokus på at oplyse fagpersoner, der til dagligt arbejder med børn, 

omkring hvad de skal gøre hvis de får en mistanke om at et barn har været udsat for et overgreb.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En kampagne vil kunne bryde tabuet omkring emnet og gøre det nemmere for borgerne at snakke 

om emnet, hvilke bl.a. kan føre til flere anmeldelser. Flere anmeldelser er ensbetydende med at flere 

forurettede kan tilbydes den rette hjælp så de ikke længere skal bære på smerten alene og få 

redskaber til at håndtere deres situation. 

 

En kampagne som fokuserer på fagfolk vil tilvejebringe et større fokus på emnet, således at fagfolk 

der til dagligt omgås med børn får kendskab til hvad de skal være opmærksomme på hos børn og 

ved hvordan de skal handle såfremt de har en mistanke om at der er blevet foretaget et overgreb 

mod et barn.  

Personer der har været udsat for seksuelle overgreb kan senere i livet få senfølger hvilke forringer 

deres livskvalitet og kan føre til misbrug, kriminalitet og i det hele store være med til at den sociale 

arv fortsætter. En måde at bryde den sociale arv er at tilbyde hjælp til personer der har været udsat 

for seksuelle overgreb, men det kræver at de forurettede åbner sig op og bryder tabuet, hvortil en 

kampagne vil afhjælpe med at få brudt tabuet. Og det kræver at den omgivende miljø er 

opmærksomme på børnene for at kunne identificere tegn på at et barn er blevet udsat for et overgreb 

og ved hvad de skal gøre hvis de får en mistanke om at et barn er blevet udsat for et overgreb.   

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen. 
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Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at disse kampagner er meget aktuelle og nødvendige for at alle 

fagpersoner der arbejder med børn og unge, har kendskab til hvad de gør når de får en mistanke om 

at et barn er blevet udsat for seksuelle krænkelser. Det er nødvendigt at alle nye fagpersoner får 

redskaber til at handle på en mistanke og at der løbende holdes kurser omkring emnet for at sikre at 

alle børn og unge får den nødvendige hjælp så man i videst mulig omfang kan forebygge senfølger.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd: 

 

1. at tage orienteringen om politiets kampagne til efterretning 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Orienteringsbrev fra Grønlands Politi  
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08. Eventuelt 

 

Punkt 8.1 Eventuelt. 

 

Intet. 


