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Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Familie- og Sundhedsudvalget

Svar vedr. spørgsmål til pkt. 146/EM2019 om forslag til Inatsisartutlov om
Ældretalsmand
Familie- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med behandling af punkt
146/EM2019 om forslag til Inatsisartutlov om Ældretalsmand fremsendt en
række spørgsmål, der herved besvares:
1. Naalakkersuisut bedes nærmere redegøre for, hvordan den politiske
uafhængighed kan sikres, når den faglige ekspertise og anvendte viden
skal komme fra en Socialstyrelse placeret under det politisk ledede
Departement for Sociale Anliggender og Justits?
Ældretalsmanden er politisk uafhængig og ikke en institution under
socialstyrelsen. Det er socialstyrelsens opgave at sikre servicering eller
bistand på Ældretalsmandens anmodning.
2. Kan Socialstyrelsen pålægge Ældretalsmanden politisk relaterede
opgaver og initiativer, som vedrører ældreområdet og hvordan sikres
det, at Ældretalsmanden kan forholde sig kritisk til offentlige
myndigheder?
Nej, socialstyrelsen vil ikke kunne pålægge Ældretalsmanden politisk
relaterede opgaver og initiativer, som vedrører ældreområdet.
Det følger af § 8, stk. 1, i forslaget, at Ældretalsmanden kan udtale sig frit om
forhold, der vedrører Ældretalsmandens arbejdsområde, og heri ligger, at
Ældretalsmanden kan udtale sig kritisk.
3. Naalakkersuisut bedes tilvejebringe en konkret uddybning af
Ældretalsmandens opgaver i forhold til individuelle behov og for hele
gruppen af ældre.
Ældretalsmandens opgaver i forhold til individuelle ældres behov vil bestå af
råd og vejledning, herunder henvisning til relevante myndigheder, institutioner
og klageinstanser. Ældretalsmandens opgaver i forhold til gruppen af ældre i
almindelighed vil bestå i at repræsentere ældres interesser i relevante fora,
gøre politikere opmærksom på udfordringer på området, hvor der bør
handles, og fremsætte udtalelser til fordel for ældre.
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a. Naalakkersuisut bedes forholde sig konkret til om disse
arbejdsopgaver
evt.
bedre
kunne
varetages
af
en
ældrekonsulent, ældrerådgiver eller lignende?
Det er kommunernes ansvar at varetage rådgivning og
sagsbehandling i konkrete sager. Ældretalsmandens arbejdsopgaver
er af almen karakter. Ældretalsmanden skal ikke varetage opgaver,
som almindeligvis varetages af ældrekonsulenter, ældrerådgivere og
lignende.
4. Hvordan definerer Naalakkersuisut ”ældres menneskerettigheder” og
hvordan adskiller de sig fra de grundlæggende menneskerettigheder?
Ældres menneskerettigheder adskiller sig ikke fra de grundlæggende
menneskerettigheder.
5. Hvilke faglige anbefalinger og forvaltningsmæssige principper vil
Ældretalsmanden skulle tage udgangspunkt i under sit virke?
Ældretalsmanden skal ikke tage udgangspunkt i specifikke faglige
anbefalinger, da det ikke er hensigten, at Ældretalsmanden skal foretage
konkret sagsbehandling eller træffe afgørelser.
Reglerne om god forvaltningsskik er de samme for Ældretalsmanden som
for Handicaptalsmanden og for Børnetalsmanden, og det følger af forslagets
§ 10, at det alene er principperne i landstingslov om sagsbehandling i den
offentlige forvaltning, der finder anvendelse på Ældretalsmanden, idet der er
tale om en uafhængig institution. Formuleringen er enslydende med
formuleringerne i lovgivningerne om Handicaptalsmandsinstitutionen og
Børnetalsmandsinstitutionen.
Ældretalsmanden har ytringsfrihed og har ret til at udtale sig frit om forhold,
der vedrører Ældretalsmandens område, jf. § 8, stk. 1, i forslaget.
Ældretalsmanden er ansat og aflønnet i henhold til Grønlands Selvstyres
gældende ansættelsesretlige bestemmelser og vil derfor gennem sin
ansættelse være omfattet af gældende regler om tavshedspligt i forbindelse
med forhold denne måtte blive vidende om i sit arbejde, jf. forslagets § 11.

Med venlig hilsen
Martha Abelsen
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