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Ændringsforslag
Til
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling

Til § 54
1. § 54, stk. 3, affattes således:
” Stk. 3. Bestemmelserne om besøgsrejser efter stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse for en person
med handicap, der har ophold i døgntilbud uden for Grønland, jf. § 49, stk. 2. En person med
handicap, der har ophold i et døgntilbud uden for Grønland, har dog uanset stk. 1, 1. pkt., ret til 2
årlige betalte besøgsrejser til sit hjemsted. ”

Bemærkninger til forslaget:
Almindelige bemærkninger
Hovedpunkter i forslaget
Ændringsforslaget medfører, at alle personer over 18 år, der har ophold i et døgntilbud uden for
Grønland, får ret til 2 årlige besøgsrejser. Forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med
handicap som fremsat til 1. behandlingen gav alene denne rettighed for personer med handicap
mellem 18 år og 24 år. Ændringsforslaget udvider således målgruppen, som vil blive omfattet af
retten til 2 årlige besøgsrejser til hjemstedet efter forslagets § 54, stk. 3.
Økonomiske konsekvenser
Der er pt. 67 personer med handicap over 24 år, som er anbragt uden for Grønland. Lægges det til
grund, at personen med handicap skal have 2 støttepersoner med på besøgsrejsen, og der skal købes
flybilletter (3 x 10.000 kr. = 30.000 kr.) og overnatning på hotel (3 x 9.000 kr. = 27.000 kr.), vil en
besøgsrejse således beløbe sig til 57.000 kr. Lægges det til grund, at alle 67 personer vil benytte sig
af denne rettighed, vil dette medføre en årlig merudgift på (67 x 57.000 kr.) 3.819.000 kr.
Et mere optimistisk bud vil være, at ikke alle 67 personer med handicap over 24 år, som er anbragt
uden for Grønland, vil benytte sig af retten til den ekstra besøgsrejse, samt at nogle gange vil
forældrene tage ned til personen med handicap i stedet og ikke altid have brug for hotel mv.
Antages det således i stedet, at alene 3/5-dele af den omfattede personkreds vil benytte sig af retten
til den ekstra årlige besøgsrejse, vil den årlige merudgift skønsmæssig beløbe sig til (3.819.000 kr. x
3/5) 2.291.400 kr.
Ændringsforslaget skønnes således at medføre en årlig merudgift på mellem 2.291.400 kr. og
3.819.000 kr.
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Forslaget er en imødekommelse af henstillingerne fra Familie- og Sundhedsudvalget tilkendegivet i
betænkningen afgivet til forslagets 2. behandling.

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser

Til stk. 3
Med bestemmelsens stk. 3 fastslås det, at retten til betalte besøgsrejser efter stk. 1-2 også omfatter
personer med handicap, der har ophold uden for Grønland.
Bestemmelsen fastslår endvidere, at en person med handicap, der har ophold på et døgntilbud uden
for Grønland, har ret til 2 betalte besøgsrejser, uanset at nærværende bestemmelses stk. 1 kun giver
personer med handicap over 18 år ret til 1 betalt besøgsrejse årligt.
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