
  

15. oktober 2004  EM 2004/29

  

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg 

vedrørende 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp 
til børn og unge. 

(præcisering af hjemmel til akutanbringelser mv.) 

  

Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets udvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut, formand 
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Landstingsmedlem Doris Jacobsen, Siumut 
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 

  

Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2004 
gennemgået forslaget med bemærkninger. 

 
Udvalgets indledende bemærkninger: 

Landstingets Familie og Sundhedsudvalg er særdeles tilfreds med, at Landsstyret har 
taget problemstillingen op vedrørende akutanbringelser, idet det har vist sig, at 
lovgivningen ikke er præciseret på dette område. Udvalget mener, at det er vigtigt, at 
der er klare regler for hvordan man håndterer de pludseligt opståede akutte 
anbringelsessituationer.  

I dagens Grønland er problemstillingen vedrørende omsorgssvigtede et emne som 
samfundet er opmærksom på. Grønland har ansvar for at varetage børnenes og de 



unges rettigheder. Svigtes de af dem som har forældreansvaret, må samfundet træde 
til og dette med udgangspunkt i barnets tarv. 

I forbindelse med behandlingen af ændringsforslaget har udvalget drøftet, hvorvidt 
ordet "svært" burde indgå i § 18, stk. 1. 

Et flertal i udvalget støtter som helhed op om forslaget, men et mindretal bestående 
af Demokraterne mener, at i § 18, stk. 1 bør ordet "svært" fjernes. 

 
Samråd 

Udvalget har endvidere som led i udvalgets behandling af forslaget haft 
Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed i samråd. Kopi af 
samrådsindkaldelsen og Landsstyremedlemmets talepapir er vedlagt nærværende 
betænkning som bilag. 

 
Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut skal om 
forslaget bemærke: 

Under 1. behandlingen af forslaget blev det nævnt, at et samråd kunne være 
nødvendig for at afklare om ordet "svært" bør indgå i forslaget. 

Et flertal i udvalget mener ikke, at der er grundlag for at ændre ordlyden i forslagets 
§ 18, stk. 1.  

Ovennævnte udvalgsflertal indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse i 
den form forslaget har. 

 
Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne skal om forslaget bemærke: 

Demokraterne mener, at ordet "svært" bør fjernes fra forslagets § 18, stk. 1. Dette 
begrundes med, at man kan frygte, såfremt man udvider kategorien, at et barn eller 
ung anbringes hos en professionel plejefamilie, der ikke kan honorere de krav og 
behov et barn eller ung har. 

Hvorimod en institution, der har faciliteter og fuldt ud professionelle medarbejdere, 
vil være velegnet til at varetage krav og behov for de svært omsorgssvigtede. 
Demokraterne mener derfor, at svært omsorgssvigtede børn henhører under 
døgninstitutionerne og ikke hos de professionelle plejefamilier. 

Ovennævnte udvalgsmindretal skal på denne baggrund opfordre Landsstyret til at 
fremsætte ændringsforslag i overensstemmelse hermed. 

  



Med disse bemærkninger skal Landstingets Familie- og Sundhedsudvalget overgive 
forslaget til 2. behandling. 

  

 Enos Lyberth, Formand  
  

Agathe Fontain, 
næstformand  

  

Astrid Fleischer Rex 
  

Godmand Rasmussen  

  

Doris Jacobsen 

  

Bilag 1 

Bilag 2  

  





  


NAMMINERSORNERULLUTIK 
OQARTUSSAT 


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut 
Inatsisartut Allattoqarfiat 


GRØNLANDS HJEMMESTYRE 


Grønlands Landsting 
Landstingets Bureau 


  


Ulloq/Dato: 13. oktober 
2004 


Landsstyremedlemmet 


J.nr.: 01.38.01.04-
00005 


  


Vedr.: Samråd i Landstingets Familie og Sundhedsudvalg den 14. 
oktober 2004 kl. 12.00 i Landstingets mødelokale 2. 


Landstingets Familie og Sundhedsudvalg ønsker Landsstyremedlemmet for Familier 
og Sundhed, Asii C Narup i samråd. 


Udvalget ønsker at drøfte lovforslaget vedr. Børn og unge (EM 2004/29). 


Under 1. behandlingen af ændringslovforslaget blev det drøftet i forbindelse med 
ordet "svært" at Landsstyremedlemmet kunne indkaldes i samråd for at afklare 
problemstillingen. 


Udvalget ønsker derfor, at drøfte med Landsstyremedlemmet om ordet "svært" bør 
indgå i ændringslovforslagets § 18. 


Eller om ordet "svært" ikke bør indgå. 


Til de stillede spørgsmål ønskes en begrundelse. 


Endelig ønskes en forklaring på ændringslovforslagets § 25. 


Udvalget har tillige drøftet "barnet Qarsoq" som er indlagt på Rigshospitalet. Til 
orientering vedlægges en mail som udvalget har fået tilsendt. Til dette ønskes en 
ganske kort forklaring på om Landsstyremedlemmet agter at gøre noget og i givet 
fald hvad. 


Udvalgssekretæren ønsker kopi af Landsstyremedlemmets talepapirer ved mødets 
begyndelse. 







Landsstyremedlemmet kan forvente, at der vil kunne blive stillet supplerende 
spørgsmål fra udvalget under samrådet. 


  


Med venlig hilsen 


Enos Lyberth 
Formand 








  


Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq 
Landsstyremedlem for Familie og Sundhed 


Landstingets Familie- og sundhedsudvalg 
Landstingets Bureau 
-/her 


Samråd den 14. oktober 2004 i Landstingets Familie og 
Sundhedsudvalg  


  


Under 1. behandlingen af ændringslovforslaget blev det drøftet i forbindelse med 
ordet " svært" at Landsstyremedlemmet kunne indkaldes i samråd for at afklare 
problemstillingen. 


Udvalget ønsker derfor, at drøfte med Landsstyremedlemmet om ordet "svært" bør 
indgå i ændringslovforslagets § 18. 


Eller om ordet "svært" ikke bør indgå. 


 
Bestemmelsen om at kunne oprette professionelle plejefamilier er ny i børn- og 
ungeforordningen fra 2003. Det var Landsstyrets hensigt med bestemmelsen, at der 
skal være et tydeligt skel mellem almindelige og professionelle plejefamilier. 


Der er først i 2004 lavet en overenskomst om ansættelses- og aflønningsvilkår for 
professionelle plejefamilier.  


Kravet til professionelle plejefamilier om erfaring med svært skadede børn og unge 
er et af de krav, der skal være med til at markere forskellen mellem almindelige og 
professionelle plejefamilier.  


Det er hensigten med bestemmelsen i § 18 stk. 1, at de professionelle plejefamilier 
skal kunne aflaste døgninstitutionerne på den måde, at de mindre 
behandlingskrævende børn skal anbringes i professionel familiepleje.  







Det er klart, at der i dag i Grønland findes børn, der er så behandlingskrævende, at 
det vil være urimeligt at anbringe disse hos en professionel plejefamilie. Men der 
findes også en del børn, der har behov for voksne, som har en pædagogisk indsigt, 
uden at disse børn behøver anbringelse på en døgninstitution, men netop har brug for 
den tryghed, der er ved at leve i en familie.  


Det er ikke Landsstyrets hensigt, at de professionelle plejefamilier skal tage sig af de 
mest behandlingskrævende børn og unge. Dette arbejde ønsker Landsstyret fortsat at 
overlade til døgninstitutionerne. Således at vi taler om: 


Døgninstitutioner 
Professionel familiepleje 
Almindelig familiepleje  


Den socialfaglige baggrund eller tilsvarende erfaring vil blive krævet af de 
professionelle plejefamilier med det formål, at de skal kunne håndtere børn og unge, 
som nok er mere behandlingskrævende end de børn, der anbringes i almindelig 
familiepleje, men ikke så behandlingskrævende som de børn og unge, der 
institutionsanbringes. 


§ 18 stk. 1 siger, at den professionelle plejefamilie skal have uddannelse eller 
erfaring med arbejdet med svært psykisk skadede og omsorgssvigtede børn og unge, 
ikke at det er Landsstyrets hensigt at anbringe denne kategori af børn og unge hos 
den professionelle plejefamilie.  


Bestemmelserne om professionelle plejefamilier stiller altså strenge krav til de 
professionelle plejefamiliers uddannelsesmæssige baggrund og til deres 
erfaringsgrundlag. Og da ordningen er ny, ligesom overenskomsten, da er der ringe 
erfaring på dette område. En revurdering af ordningen må afvente, at der er 
erfaringer med ordningen til rådighed, herunder også en genforhandlet 
overenskomst.  


Landsstyret ønsker på baggrund af det nævnte ikke på nuværende tidspunkt, at ændre 
på ordlyden af § 18 stk.1. 


 
Endelig ønskes en forklaring på ændringslovforslagets § 25. 


Driften af døgninstitutionerne er en 100% kommunal opgave/byrde, dog 
administrerer Landsstyret området på kommunernes vegne.  


I de seneste år har praksis på døgninstitutionsområdet været, at 50% af det 
næstkommende finansårs budgetterede udgifter dækkes ved en 50%’ s reduktion af 
det kommunale bloktilskud, og den anden 50% af det næstkommende finansårs 
budgetterede udgifter dækkes ved at opkræve takstbetalinger fra de anbringende 
kommuner.  







Således skal kommunerne til enhver tid fuldt ud dække samtlige udgifter der er 
forbundet med driften af døgninstitutionsområdet.  


Der har i mange tilfælde hersket tvivl om, hvorvidt en udgift til et institutionsanbragt 
barn er inkluderet i takstbetalingen eller ikke, og Landsstyret har således fundet det 
mest hensigtsmæssigt, at Landsstyret kan fastsætte i bekendtgørelsesform, hvilke 
udgifter der indgår i de kommunale takster. 


Dette vil fremover give et betydeligt klarere billede af, hvad kommunerne har betalt i 
form af takstbetaling, og hvilke udgifter der ikke er dækket af den fastsatte 
takstbetaling.  


  


Med venlig hilsen 
Asii Chemnitz Narup 





