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Opfølgende spørgsmål vedr EM 2019/146 Inatsisartutlov om Ældretalsmand
Familie og Sundhedsudvalget takker Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justits
for besvarelsen til udvalgets skriftlige spørgsmål om Ældretalsmanden modtaget den 15/10-2019.
Udvalget finder at der er behov for præcisering i besvarelsen og sender hermed opfølgende
spørgsmål.
Det fremgår af besvarelsen på spørgsmål 1 om politisk uafhængighed, at ”Ældretalsmanden er
politisk uafhængig og ikke en institution under socialstyrelsen. Det er Socialstyrelsens opgave at
sikre servicering eller bistand på Ældretalsmandens anmodning. Udvalget henviser til de almindelige
bemærkninger på side 1, hvori det fremgår at:
”hensigten er at skabe en politisk uafhængig Ældretalsmand med et stærkt mandat og
en bred ekspertise. Denne ekspertise sikres ved, at Ældretalsmanden har
sekretariatsfunktion i socialstyrelsen, der forudsættes at kunne sikre den fornødne
ekspertise”.
Udvalget vurderer at besvarelsen ikke er dækkende for det fremsendte spørgsmål om hvordan den
politiske uafhængighed kan sikres og vil anmode Naalakkersuisoq om en præcis besvarelse og
argument for at placere sekretariatsfunktionen i Socialstyrelsen som ønsket:
1) Hvordan vil Socialstyrelsen, som er en politisk ledet organisation, sikre at Ældretalsmanden
kan arbejde politisk uafhængigt, når den viden og ekspertise der skal anvendes under
Ældretalsmandens kommer fra egen styrelse? Kan den politiske uafhængighed bedre sikres
ved at Ældretalsmanden havde eget sekretariat?
2) Har Naalakkersuisoq haft andre overvejelser om placeringen af sekretariatsfunktionen og
den faglige bistand til Ældretalsmanden? Hvad er argumenterne for eventuelle fravalg af
disse muligheder?
Yderligere vil Udvalget bede Naalakkersuisut om at præcisere besvarelsen om spørgsmål 3:
Naalakkersuisoq svarer at ældretalsmandens opgaver blandt andet vil bestå af ”råd og vejledning”,
men i svaret på punkt 3a uddyber Naalakkersuisoq at det er kommunen der varetager rådgivning og

ældretalsmandens arbejdsopgaver er af ”almen karakter” og skal ikke varetage opgaver, som
almindeligvis varetages af bl.a. ældrerådgivere. Udvalget vil gerne bede om at få uddybet:
3) Hvad er opgaver af ”almen karakter” og hvilke konkrete arbejdsopgaver er det så
ældretalsmanden skal varetage?
4) Kan disse opgaver som Ældretalsmanden forventes at varetage, bedre løses af en
ældrekonsulent (eller lign.) med en landsdækkende funktion?
Udvalget ser frem til Naalakkersuisuts besvarelse på grønlandsk og dansk. Besvarelsen bedes
fremsendt elektronisk til ina@ina.gl med kopi til udvalgets sekretærer: mika@ina.gl og lobd@ina.gl
Pva. Familie og Sundhedsudvalget
Med venlig hilsen
Mala Høy Kúko
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