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Skriftlige spørgsmål ve
dr. EM2020l187

Familie 0g Sundhedsud
valget vil i forbindelse m

ed udvalgsbehandlinge
n af pkt. 187 stille

Naalakkersuisoq for So
ciale Anliggender, Fam

ilie og Justitsområdet fø
lgende skriftlige spørgs

mål.

o Vedr. ændringerne til
 §9, stk.2 fremgår følge

nde: "Hvis kommunalbe
styrelsen iforbindelse

med afklaringsforløbet 
skønner, at arbejdsevn

en ikke på nuværende 
tidspunkt kan udvikles

gennem et individuelt t
ilrettelagt revaliderings

forløb, træffer kommun
albestyrelsen afgørelse

om udsættelse af reval
ideringsforløb og 0m fø

rtidspension på det fore
liggende grundlag.

Kommunalbestyrelsen 
skal senest 1 år efter e

n afgørelse om udsætt
else af

revalideringsforløb vurd
ere sagen på ny".

Naalakkersuisut fremfø
rer i forelæggelsesnota

tet til 1 .behandlingen a
f punktet, at der er en g

ruppe
borgere der på sigt har

 mulighed for at udvikle
 arbejdsevne, og at der

 for denne gruppe af bo
rgere

sker en midlertidig uds
ættelse af revaliderings

forløbet.

Familie og Sundhedsud
valget ønsker en uddyb

ning af hvilke borgere d
et drejer sig om, en kor

t
orientering om hvilke u

dfordringer borgerne ka
n have og om Naalakke

rsuisut kan komme me
d

eksempler på sager af 
denne karakter.

Med venlig hilsen På vegne af Familie- o
g Sundhedsudvalget

Formand Malene Vahl Rasmuss
en
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lsumaginninnerrnul, Ila
qulariinnut lnalsisinillu A

luulsitsinermul
Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for So

ciale Anliggender, Fam
ilie og Juslitsomrádet.

Familie 0g Sundhedsud
valget

Svar på skriftlige spørg
smål vedrørende EM20

20/187

Hermed svar på Famili
e- og Sundhedsudvalg

ets ønske om en kort o
rientering

vedrørende personkred
sen for den foreslåede 

§ 9, stk. 2.

Målgruppen for den for
eslåede § 9, stk. 2 er ti

lsvarende målgruppen 
for den gældende §

9, stk. 'l. Der er tale om persone
r, som på grund af misb

rug, lang tids fravær fra
 arbejdsmarkedet,

kroniske smerter eller p
ersoner, der på anden 

måde ikke evner at fas
tholde en stabil

kontakt med arbejdsma
rkedet, og dermed ikke

 er arbejdsmarkedspar
ate.

Bestemmelsen omhand
ler personer, der på sig

t vil kunne udvikle arbe
jdsevnen.

Eksempelvis, hvis pers
onen iførste omgang få

r hjælp til at møde til tid
en, hjælp til at

komme fri af et misbrug
 eller genvinder helbred

et m.m. Når personen f
.eks. er kommet

fri af sit misbrug og vil v
ære i stand til at passe

 et arbejde, vil arbejdse
vnen potentielt

kunne udvikles. GOVERNMENT OF GR
EENLAND

Eksempel: En ansøger med varigt
 nedsat arbejdsevne ha

r samtidigt et misbrug.

Ansøgeren vurderes til
 at kunne udvikle bedre

 erhvervsevne, hvis mis
bruget behandles.

Ansøgeren kontaktes e
fter en passende period

e, hvor misbruget vurde
res behandlet.

Herefter fortsættes rev
alideringsprocessen.

Under behandlingen er
 der bevilliget førtidspe

nsion, da øvrige beting
elser er opfyldt.

Efter endt behandling r
evurderes sagen og de

r bevilliges førtidspensi
on i forhold til den

nuværende arbejdsevn
e.

Bestemmelsen er indsa
t for at undgå, at komm

unerne skal tvinge folk 
i revalidering,

hvor dette er udsigtsløs
t.

l det tilfælde, hvor reva
lidering skønnes udsigt

sløst, bør kommunen i 
stedet iværksætte

foranstaltninger, der ka
n hjælpe ansøgeren m

ed for eksempel at bliv
e i stand til at stå

op og møde regelmæs
sigt på arbejde, eller iv

ærksætte foranstaltning
er og i

behandlingstilbud, der 
kan hjælpe borgeren u

d af et misbrug.
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Viser revalidering, efter
 endt misbrugsbehandl

ingsforløb, at arbejdsev
nen nu er så høj,

at betingelserne for før
tidspension ikke laenge

re er opfyldt, ophører b
evilling af

førtidspension, men de
t bør være en absolut u

ndtagelse, da misbrug,
 dovenskab etc.

ikke i sig selv er ment a
t berettige til førtidspen

sion.

ed venlig hilsen .br . Martha Abelsen 2/2


