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Til 

Familie og Sundhedsudvalget  

Vedr. opfølgende spørgsmål til EM 2019/146 Inatsisartutlov om 

Ældretalsmand 

 

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? 

 

Ældretalsmanden er politisk uafhængig og bestemmer selv, hvilken viden 

der er behov for fra socialstyrelsen, for at kunne varetage hvervet som 

Ældretalsmand. Det er ikke socialstyrelsen, som bestemmer, hvad 

Ældretalsmanden skal sige eller beskæftige sig med. Dermed sikres den 

politiske uafhængighed. 

 

Se i øvrigt besvarelse af spørgsmål 4 

 

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? 

 

Naalakkersuisut har grundigt overvejet placeringen af sekretariatsfunktionen 

for Ældretalsmanden. Placeringen af sekretariatsfunktionen i socialstyrelsen 

sikrer, at Ældretalsmanden kan trække og sparre på en bred viden om 

forhold, som er af betydning for ældre. Her kan nævnes; viden om 

kommunal sagsbehandling, viden om forebyggelse og rehabilitering, viden 

om lovgivning, som vedrører de ældre (fx alderspensionslovgivningen) mm.  

 

Se i øvrigt besvarelse af spørgsmål 1 og 4  

 

3) Hvad er opgaver af ”almen karakter” og hvilke konkrete 

arbejdsopgaver er det så ældretalsmanden skal varetage?  

 

Ældretalsmanden skal være talerør for de ældre vedrørende generelle 

forhold, som kan være ældres boligforhold, behovet for mere fokus på tilbud 

til ældre der ønsker et sundt liv, kvaliteten af ældreplejen osv. 

Ældretalsmanden skal også høres og/ eller inddrages ifm. ny lovgivning, som 
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kan berøre landets ældre for at sikre, at der bliver taget højde for ældres 

forhold.  

 

Med oprettelse af en Ældretalsmand afskæres kommunerne ikke fra fortsat 

have ældrekonsulenter ansat. Ældretalsmanden kan bruge og rådføre sig 

med disse ligesom Ældretalsmanden forventes at holde en løbende kontakt 

med de lokale ældreråd og ældreforeninger. 

 

Ældretalsmanden skal ikke være sagsbehandler eller talerør i enkeltsager, 

hvilket Handicaptalsmanden og Børnetalsmanden heller ikke er. 

 

 

 

4) Kan disse opgaver som Ældretalsmanden forventes at varetage, bedre 

løses af en ældrekonsulent (eller lign.) med en landsdækkende 

funktion? 

I finanslovsaftalen for 2019 mellem Siumut, Atassut, Nunatta Qitornai, Inuit 

Ataqatigiit og Demokraatit blev følgende aftalt: ”Der afsættes endvidere 

midler til etablering af en ældretalsmand fra og med 2020, idet der 

forudsættes skabt det nødvendige lovgrundlag herfor i 2019”. Med denne 

aftale blev der afsat 0,8 mio. kr.  

 

Naalakkersuisut har arbejdet ud fra disse rammer og har derfor ikke forholdt 

sig til andre modeller eller modeller, som ikke er realistiske inden for den 

aftalte økonomiske ramme. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martha Abelsen 


