
  

29. oktober 2006  EM 2006/35

  

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Familieudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning  

om hjælp til personer med vidtgående handicap 

 
Afgivet til 2. behandlingen af forordningsforslaget 

 
Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Formand 
Landstingsmedlem Emilie Olsen, personlig suppleant for Thomas Kristensen, begge 
Atassut 
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut 
Landstingsmedlem Isak Davidsen, personlig suppleant for Tommy Marø, begge 
Siumut 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 

 
Landstingets Familieudvalg har efter 1. behandlingen den 20. september 2006 
gennemgået forslaget med bemærkninger. 

Høringssvar 

Familieudvalget har til brug for behandlingen af forslaget indhentet kopi af afgivne 
høringssvar. Familieudvalget kvitterer for bemærkningerne i høringssvarene.  

Under hensyntagen til at høringen i vidt omfang har været gennemført i 
sommerferieperioden, finder Familieudvalget det ikke fuldt tilfredsstillende, at 
høringsfristen har været fastsat til mindre end fem uger. Det skal i denne 
sammenhæng endvidere fremhæves, at KANUKOKA først sender høringsmaterialet 
ud til kommunerne, når materialet foreligger komplet på grønlandsk og dansk, og at 
der er ekspeditionstid for henvendelser til og fra myndigheder.  



Familieudvalget henstiller på denne baggrund til, at Landsstyreområdet fremover 
iagttager en mere rimelige høringsfrist.  

Spørgsmål 

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget af 2 omgange rettet en 
række spørgsmål til Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen. Kopi af 
udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse er vedlagt nærværende 
betænkning som bilag. 

Bemærkninger til forslaget 

Familieudvalget skal kvittere for Landsstyremedlemmets besvarelse af de relativt 
mange spørgsmål omkring forslaget. Landsstyremedlemmets besvarelse til 
definitionen af et beskyttet værksted tages til efterretning.  

Familieudvalget skal bemærke, at forslaget betyder, at der sker en opstramning af 
kommunernes mulighed for at modtage driftstilskud til beskyttede værksteder. Det er 
blandt andet et krav, at der for brugerne skal være aktivitetstilbud med et 
beskæftigelsesmæssigt sigte. Det er endvidere afgørende, at det beskyttede værksted 
benyttes at brugere, der er omfattet af landstingsforordning om hjælp til vidtgående 
handicap, og at der sker produktion med salg for øje.  

Familieudvalget har noteret sig, at forslaget ikke giver mulighed for, at kommunerne 
kan modtage driftstilskud til væresteder, dagcentre og aktivitetscentre.  

Familieudvalget tager Landsstyremedlemmets besvarelse ad 14 – 20 om driftstilskud 
og personalenormering til efterretning.  

Familieudvalget har med tilfredshed noteret sig, at Det Sociale Ankenævn for 
fremtiden bliver høringspart. Det er Udvalgets forventning, at Landsstyret tilsikrer, 
at ankenævnets sekretariat har de fornødne ressourcer til at løse denne yderligere 
opgave, uden at sagsbehandlingstiden påvirkes negativt.  

Familieudvalget har stor interesse i at følge den konkrete virkning af dette forslag i 
forhold til de eksisterende tilbud for personer, der er omfattet af reglerne i 
landstingsforordning om personer med vidtgående handicap. Familieudvalget skal 
anmode om, at Udvalget senest ved udgangen af 2008 modtager en specifik 
redegørelse om forslagets konkrete virkninger i forhold til eksisterende tilbud på 
området. Familieudvalget skal venligst endvidere anmode om, at Udvalget senest 
ved udgangen af 2008 modtager en evaluering af de kommunale aktivitetstilbud for 
personer, der er omfattet af reglerne i landstingsforordning om personer med 
vidtgående handicap. 

Familieudvalget har endvidere en løbende interesse at modtage årsrapporter til 
orientering fra Familiedirektoratet vedrørende de beskyttede værksteder, der 
modtager driftstilskud fra Familie- direktoratet. Familieudvalget sikres på denne vis 
et solidt indblik i aktiviteterne og forholdene på de beskyttede værksteder. 



Familieudvalget er i lighed med Finansudvalget og Landsstyret bekendt med det 
stærkt stigende udgiftsniveau på handicapområdet. Et udgiftsniveau der tillige i 2006 
kan sprænge de økonomiske rammer, såfremt der ikke handles aktivt.  

Familieudvalget anser, at der ved helheds-, kvalitets- og nytænkning, kan findes frem 
til løsninger omkring det stigende udgiftsniveau på handicapområdet. Landsstyret 
kan eksempelvis være med til at styrke aktivitetstilbudene, livskvaliteten og 
integrationen for de  

handicappede, hvis man i højere grad samarbejdede med erhvervslivet om et mere 
rummeligt arbejdsmarked. Dertil bør Landsstyret endvidere sikre, at reglerne på 
området ikke indeholder uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter kommunerne.  

Med disse kortfattede bemærkninger skal Familieudvalget i enighed indstille 
forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. 

  

 
Agathe Fontain 

Formand 
 

 
Emilie Olsen for  

Thomas Kristensen 
 

 
Agnethe Davidsen 

 
Isak Davidsen for  

Tommy Marø 
 

 
Astrid Fleischer Rex 

 

Bilag 1 (pdf-format) 

Bilag 2 (pdf-format) 

Bilag 3 (pdf-format) 

Bilag 4 (pdf-format) 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut


Grønlands Landsting


Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen
Aleqa Hammond
/Her


EM 2006/35. Supplerende spørgsmål fra Landstingets Familieudvalg til
forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om
hjælp til personer med vidtgående handicap.


Familieudvalget har gennemgået Landsstyremedlemmets besvarelse af
Familieudvalgets hidtidige spørgsmål vedrørende EM 2006/35.


Familieudvalget skal anmode om en meget mere uddybende besvarelse af
Udvalgets 1. spørgsmål, som angik definitionen på et beskyttet værksted.


Familieudvalget finder det for alle parters vedkommende meget afgørende, at
Landsstyremedlemmets besvarelse bliver meget mere udpenslet, således at der
ikke henstår tvivl om, hvad et beskyttet værksted er.


1) Hvorledes kan det mere uddybende og udtømmende beskrives og
eventuelt defineres, hvad et beskyttet værksted er ?


Af hensyn til Familieudvalgets videre arbejde med forslaget bedes Landsstyre-
medlemmets besvarelse senest være Familieudvalget i hænde tirsdag den 17.
oktober 2006 på grønlandsk og dansk. Elektronisk bedes redegørelsen fremsendt
til jhh@gh.gl


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Agathe Fontain
Formand


12. oktober 2006
Sags.nr. 01.38.02.05-
00014


Inatsisartut
Allattoqarfiat /
Landstingets Bureau
Postboks 1060
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 06
Landstinget@gh.gl
www.nanoq.gl
3. oktober 2006
Sags.nr. 01.38.02.05-
00014
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut


Grønlands Landsting


Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen
Aleqa Hammond
/Her


EM 2006/35. Spørgsmål fra Landstingets Familieudvalg til forslag til
landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til
personer med vidtgående handicap.


1. behandlingen af EM 2006/35 rejste en række spørgsmål, som Landstingets
Familieudvalg agter at undersøge nærmere, hvorefter der anmodes om en rede-
gørelse for følgende spørgsmål:


1) Hvad er definitionen på et beskyttet værksted ?


2) Vil der være kommunale aktivitetscentre, hvor brugerne blandt andet er
hjemmeboende personer omfattet af reglerne om vidtgående handicap,
som mister driftstilskud fra Hjemmestyret, såfremt forslaget vedtages i den
forelIggende form ?


3) Mister et beskyttet værksted karakteren af beskyttet værksted, såfremt det
tillige benyttes af personer uden vidtgående handicap. Dette eksempelvis
førtidspensionister,  ældrepensionister og arbejdsløse ?


4) Mister et beskyttet værksted karakteren af beskyttet værksted, såfremt det
er en integreret del af et kommunalt eller regionalt kombineret aktivitets-
center, eller en integreret del af et kommunalt eller regionalt Pleje- og
Aktivitetscenter, herunder tillige benyttes af personer uden vidtgående
handicap.


5) Hvorved adskiller et værested åbent for personer med vidtgående
handicap sig fra et beskyttet værksted ?


6) Hvorved adskiller et dagcenter åbent for personer med vidtgående
handicap sig fra et beskyttet værksted ?


7) Hvorved adskiller et dagsåbent aktivitetscenter åbent for personer med
vidtgående handicap sig fra et beskyttet værksted ?


8) Skal ordet kan i forslagets § 18 a, stk. 1 forstås som et skal, såfremt der til
ansøgningen om driftstilskud til et beskyttet værksted for personer med


3. oktober 2006
Sags.nr. 01.38.02.05-
00014


Inatsisartut
Allattoqarfiat /
Landstingets Bureau
Postboks 1060
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 06
Landstinget@gh.gl
www.nanoq.gl
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vidtgående handicap bosiddende i egen bolig er knyttet et årsregnskab, et
budget for kommende år og en årsrapport for det forgangne regnskabsår ?


9) Kan Landsstyreområdet opliste et udtømmende katalog over de
betingelser, der skal opfyldes, førend der kan ydes driftstilskud ?   


10) Såfremt forslaget vedtages i den foreliggende form, vil det herefter alene
være kommunerne, der skal finansiere driften af væresteder, dagcentre og
aktivitetscentre, hvor brugerne blandt andet kan være hjemmeboende
personer med vidtgående handicap ?


11) Vil de kommuner, der fra 2004 ikke længere kunne modtage driftstilskud til
beskæftigelse af personer med vidtgående handicap, få refunderet deres
dokumenterede driftstilskud med tilbagevirkende kraft ?


12) På hvilket niveau vil disse kommuner i givet fald kunne få refunderet deres
dokumenterede driftstilskud ?


13) I bemærkningerne til forslaget anføres det, at det forventes, at forslaget
årligt vil koste i alt kr. 5.775.000 i driftsmidler til beskyttede værksteder i 15
kommuner.
Hvilke beskyttede værksteder er der konkret tale om, og hvor mange
klienter og ansatte har de enkelte beskyttede værksteder aktuelt ?


14) Vil der i forbindelse med beregning af driftstilskud til personale på de
beskyttede værksteder kun blive taget udgangspunkt i brugere/personer,
der falder ind under reglerne for vidtgående handicappede og bosat i egen
bolig ?


15) Udfra hvilke kriterier og normer er personalenormeringerne i forslagets
bemærkninger fastlagt ?


16) I hvilket omfang dækkes udgifter til de ansattes ferie ?


17) Det anføres i forslagets bemærkninger om Hjemmestyrets
personalefinansiering, at :


Familiedirektoratet vil dække udgifter til personale som følger,
Mellem 6 og 10 klienter yders der tilskud til 1 ansat.
Mellem 11 og 25 klienter ydes der tilskud til 2 ansatte.
Fra 26 klienter og derover ydes der tilskud til 3 ansatte.


a)  Hvis der er 6 klienter, hvor meget personale vil Familiedirektoratet
herefter dække udgifterne til ?


b)  Hvis der er 10 eller 11 klienter, hvor meget personale vil
Familiedirektoratet herefter dække udgifterne til ?
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c)  Hvis der er 25 eller 26 klienter, hvor meget personale vil
Familiedirektoratet herefter dække udgifterne til ?


18) Vil et personaleforbrug udover det i bemærkningerne nævnte skulle
finansieres af den enkelte kommune ?


19) Såfremt en kommune ikke kan budgettere med personale udover
forslagets normeringer, forekommer det så Familierektoratet som værende
passende, at eksempelvis 2 ansatte tager sig af 24 brugere af et beskyttet
værksted ?


20) Vil de klienter, der benytter et beskyttet værksted, blive afskåret fra
samtidig at kunne anvende en hjemmestyrefinansieret støtteperson ?


21)  Kan det udelukkes, at forslaget vil betyde en forringelse af de kommunale
aktivitetstilbud til personer med vidtgående handicap ?


22) Hvornår kan Landstinget påregne, at der bliver udstedt en bekendtgørelse i
medfør af forslagets § 18 a, stk. 3 ?


23) Det Sociale Ankenævn optræder ikke som høringspart til forslaget. Hvilke
fordele har Landsstyreområdet set ved ikke at høre Det Sociale Ankenævn
?


Af hensyn til Familieudvalgets videre arbejde med forslaget bedes Landsstyre-
medlemmets besvarelse senest være Familieudvalget i hænde mandag den 9.
oktober 2006 på grønlandsk og dansk. Elektronisk bedes redegørelsen fremsendt
til jhh@gh.gl


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Agathe Fontain
Formand
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen


Landstingets Familieudvalg


Hér


Vedrørende afklarende spørgsmål i relation til EM 2006/35 – forslag til
landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til
personer med vidtgående handicap


Familieudvalget har ved brev af 3. oktober 2006 anmodet
Familiedirektoratet om at redegøre for visse forhold vedrørende forslag til
ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående
handicap. Jeg kan hertil oplyse følgende.


Ad spørgsmål 1
Definitionen på et beskyttet værksted fremgår af bemærkningerne til
ændringsforslagets § 1 ”et beskyttet værksted minder om en almindelig
arbejdsplads, da der eksempelvis fremstilles produkter til salg”.


Ad spørgsmål 2
Det kan ikke afvises, at Familiedirektoratet før praksisændringen ultimo
2004 har bevilget tilskud til kommunale aktivitetscentre. Kommunale
aktivitetscentre, hvor der ikke er et beskæftigelsesmæssigt sigte, vil ikke
efter ændringsforslaget kunne modtage driftstilskud.


Ad spørgsmål 3 + 4
Det afgørende for, om der er tale om et beskyttet værksted, er hvilke
aktiviteter, der foregår. Der vil dog udelukkende kunne tildeles driftstilskud
til den del af det kommunale projekt, som fungerer som beskyttet værksted
og hvis brugere er omfattet af landstingsforordning om hjælp til vidtgående
handicappede


Ad spørgsmål 5
Der findes i ændringsforslaget ikke en definition af et værested.


Ad spørgsmål 6
Der findes i ændringsforslaget ikke en definition af et dagcenter


Ad spørgsmål 7
Der findes i ændringsforslaget ikke en definition af et dagsåbent
aktivitetscenter.


09.10.2006
J.nr. 01.25.01/EM06-
025


Postboks 260
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 45 47
ilapi@gh.gl
www.nanoq.gl/ilapi
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Ad spørgsmål 8
Kan i forslagets § 18 a, stk. 1 er netop et kan og ikke et skal. Det vil ganske
korrekt betyde, at selvom en kommune indsender de nødvendige
oplysninger, har kommunen ikke et lovmæssigt krav på at få udbetalt
driftstilskud. Benyttelsen af kan falder i tråd med resten af
landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicappede, hvor der i alle
§§´er er tale om, at der kan bevilges hjælpeforanstaltninger m.m.


Ad spørgsmål 9
Der er ikke et lovmæssigt krav på at modtage driftstilskud i forslaget.
Finanslovskonto 30.13.03 er en driftsbevilling og ikke en lovbunden
bevilling. Det betyder, at Familiedirektoratet skal overholde den udstukne
ramme og det kan Familiedirektoratet ikke, hvis ydelserne er lovbundne.
Familiedirektoratet har netop ud fra et bevillingsmæssigt hensyn ikke gjort
driftstilskuddet til et lovkrav.


Ad spørgsmål 10
Det er korrekt, at kommunerne ikke kan få driftstilskud til væresteder,
dagcentre og aktivitetscentre.


Ad spørgsmål 11 + 12
Kun de kommuner som anket afslag på driftsudgifter til beskæftigelse, og
som efterfølgende har fået medhold af Det Sociale Ankenævn, vil få
refunderet deres driftsudgifter.


Ad spørgsmål 13
Familiedirektoratet har taget udgangspunkt i antallet af tidligere modtagere
af tilskud til beskyttede værksteder. Der var 7 kommuner, som drev 8
beskyttede værksteder med brugere varierende mellem 14 og 22 personer.
Disse oplysninger har dannet grundlaget for beregningen af udgiften på
landsplan. Man har i beregningen ikke medtaget 3 små kommuner, som
ikke har eller har meget få handicappede borgere. Man har i beregningen
ligeledes fratrukket 3 døgninstitutioners værksteder.


Ad spørgsmål 14
Der kan kun bevilges driftstilskud til brugere, som er omfattet af
landstingsforordning om hjælp til vidtgående handicappede.


Ad spørgsmål 15
Familiedirektoratet havde forudsat følgende personalenormering ud fra
givne antal personer:
6 – 10 klienter 1 medarbejder
11 – 25 klienter 2 medarbejdere
26 – og derover 3 medarbejdere
Det er Familiedirektoratets opfattelse, at ovennævnte personalenormering
tilgodeser støtte til brugerne af de beskyttede værksteder.
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Ad spørgsmål 16
Der kan ydes tilskud til lønudgifter på 97,79 kr. i timen. Familiedirektoratet
har beregnet timesatsen, således at man ud over grundløn bl.a. har
tilgodeset feriegodtgørelse eller løn under ferie.


Ad spørgsmål 17 a
Der kan i så tilfælde ydes tilskud til 1 ansat.


Ad spørgsmål 17 b
Ved 10 klienter kan der ydes tilskud til 1 ansat.
Ved 11 klienter kan der ydes tilskud til 2 ansatte.


Ad spørgsmål 17 c
Ved 25 klienter kan der ydes tilskud til 2 ansatte.
Ved 26 klienter kan der ydes tilskud til 3 ansatte.


Ad spørgsmål 18
Der kan ikke ydes tilskud til et personaleforbrug herudover.


Ad spørgsmål 19
Det er Familiedirektoratets opfattelse, at ovennævnte personalenormering
tilgodeser støtte til brugerne af de beskyttede værksteder.


Ad spørgsmål 20
Bevilling af støttepersontimer er altid en individuel og konkret
behovsvurdering. En bevilling vil således både afhænge af den enkelte
handicappedes behov og af normeringen på det beskyttede værksted i
øvrigt. Som udgangspunkt vil der dog ikke kunne bevilges
støttepersontimer, medens en bruger benytter et beskyttet værksted.


Ad spørgsmål 21
Det kan ikke udelukkes, at ændringsforslaget i visse tilfælde vil betyde en
forringelse af de kommunale aktivitetstilbud for vidtgående handicappede.


Ad spørgsmål 22
Familiedirektoratet forventer, at en bekendtgørelse vil kunne træde i kraft
samtidig med ændringsforslaget den 1. januar 2007.


Ad spørgsmål 23
Familiedirektoratet har ikke hørt Det Sociale Ankenævn. Dette vil man dog
gøre i fremtiden. Familiedirektoratet har ikke hørt Det Sociale Ankenævn,
da nævnet forholder sig til gældende regler og ikke har en politisk eller
anden interesse i selve forslagets indhold.
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Med venlig hilsen


Aleqa Hammond
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen


Landstingets Familieudvalg


Her


Vedrørende afklarende spørgsmål i relation til EM 2006/35 – forslag til
landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til
personer med vidtgående handicap


Familieudvalget har ved brev af 12. oktober 2006 anmodet
Familiedirektoratet om en uddybende besvarelse af Familieudvalgets
tidligere spørgsmål 1, som angik definitionen på et beskyttet værksted.


1) Hvorledes kan det mere uddybende og udtømmende beskrives og
eventuelt defineres, hvad et beskyttet værksted er?


Det fremgår af bemærkninger til forslaget, at et beskyttet værksted minder
om en almindelig arbejdsplads, da der eksempelvis fremstilles produkter til
salg.


For at uddybe beskrivelsen kan det eventuelt tilføjes, at der ikke stilles krav
til, hvilken produkter der fremstilles, eller til hvordan produkterne sælges. Et
beskyttet værksted kan eksempelvis fremstille keramik til videresalg i en
butik, fremstille stearinlys til salg foran Brugsen eller fremstille julepynt til
salg på en julebasar m.m. Det beskyttede værksted skal ikke nødvendigvis
have en fast indtægt gennem salg. Det er dog ikke nok, at der udelukkende
er tale om et opholdssted eller en kaffeklub, hvor den vidtgående
handicappede ikke på nogen måde aktiveres.


Familieudvalget skal være opmærksom på, at jo mere målrettet og lukket
man laver en definition, jo mindre råderum har man for en udvidende
fortolkning.


Med venlig hilsen


Aleqa Hammond


24.10.2006
J.nr. 01.25.01/EM06-
035


Postboks 260
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 45 47
ilapi@gh.gl
www.nanoq.gl/ilapi





