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Medlem af Inatsisartut 
Tillie Martinussen 
Samarbejdspartiet 

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2018-093 om tiltag for børn og unge i Tasiilaq 
 
Kære Tillie Martinussen, 
 
Tak for dine spørgsmål om tiltag for børn og unge i Tasiilaq. Spørgsmålene er gengivet 
forneden, efterfulgt af besvarelse. 
 
1. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut iværksat for at komme den katastrofale 

situation for børn og unge i Tasiilaq til livs?  
Socialstyrelsen samarbejder med Kommuneqarfik Sermersooq vedr. behandling af 
børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Rejseholdet skal til Tasiilaq i 
denne måned for at påbegynde arbejdet med behandling af børn, som har været 
udsat for seksuelle overgreb. Socialstyrelsen stiller en psykoterapeut til rådighed. 
Endvidere skal der afholdes kursus for fagprofessionelle, der arbejder med børn, 
vedr. følgevirkninger af omsorgssvigt, samt seksuelle overgreb – herunder 
handlemuligheder. Kurset afholdes i uge 24.  

 
2. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut iværksat for, på landsplan at hjælpe børn og 

unge der er udsat for omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, vold i hjemmet og 
misbrug? 
Vedr. seksuelle overgreb har Rejseholdet vedr. behandling af børn, som har været 
udsat for seksuelle overgreb, været i flere byer siden 2015. Rejseholdet har været i 
følgende byer: Qeqertarsuaq, Qaqortoq, Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, 
Maniitsoq. I år er behandling startet i Kullorsuaq og skal også starte i Tasiilaq.   
Endvidere har der været afholdt temauge for fagprofessionelle, der arbejder med 
børn (primært for Familiecentre/ Familiehuse) vedr. følgevirkninger af omsorgssvigt 
samt seksuelle overgreb herunder handlemuligheder. Temaugen var i Qaqortoq, 
hvor der var deltagelse fra Narsaq, Nanortalik, Nuuk, Ilulissat, Upernavik, 
Qeqertarsuaq og Sisimiut.  

 
Der er blevet afholdt kurser vedr. Inatsisartutlov om støtte til børn i 7 byer på 
nuværende tidspunkt. Målgruppen har været fagpersonale, der arbejder med børn: 
myndighedspersoner fra socialforvaltningen, ansatte i familiecentre, skoler, 
daginstitutioner, sundhedsvæsenet og Politiet mv. Der har også været deltagelse fra 
nogle bygder.  
Pt. har der deltaget 263 kursister. 
Der er planlagt kurser, som bliver afholdt i juni og fortsætter i august. Der udestår 
afholdelse af kurser i 9 byer.  
Kurserne indeholder emner om underretningspligt, skærpet underretningspligt, 
tværfagligt samarbejder, bekymringsbarometer mv.  
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3. Hvilke konkrete samarbejder har Naalakkersuisut med Kommuneqarfik 

Sermersooq for at nedbringe antallet af sager med børn, som mangler at blive 
behandlet? 
Det er et kommunalt ansvarsområde og Socialstyrelsen har et løbende samarbejde 
med Kommuneqarfik Sermersooq.   

 
4. Hvorledes vil Naalakkersuisut hjælpe alle kommuner i landet med at skaffe 

kvalificerede medarbejdere til sagsbehandling og opfølgning i kommunerne i 
børne- og ungesager? 
Det er et kommunalt ansvar at ansætte det fornødne personale på området. 
Naalakkersuisut kan – gennem Socialstyrelsen – være kommunerne behjælpelig 
med rådgivning og vejledning, således at sagsbehandlingen kan foregå med den 
fornødne kvalitet. 

 
5. Hvor mange år, forventes det at tage, før sagsbehandlingstiderne er nedbragt 

til et tåleligt niveau? 
Der kan ikke estimeres en tidsramme for, hvornår sagsbehandlingstiderne generelt 
nedbringes til et passende niveau, da dette vil afhænge af flere forhold, f.eks. 
antallet af medarbejdere i kommunerne, antallet af sager i kommunerne samt i 
hvilket omfang, sagerne er enkle eller komplekse. 

 
Det er Tilsynsenhedens opfattelse, at der er store udfordringer i de kommunale 
forvaltninger mht. sagsbehandlingen i sager om støtte til børn generelt og at der 
fortsat vil være det i en periode fremover.  
 

6. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut for at imødekomme den katastrofale 
mangel på kompetente sagsbehandlere, og uafhængige sagsbehandlere i 
landet?  
Der henvises til svar på spm. 4. 
 
Herudover kan oplyses, at der på finansloven er afsat midler til styrkelse af 
uddannelserne på det sociale område. 

 
- Herunder; hvor lang tid forventer Naalakkersuisut at det vil tage, før 
sagsbehandlingen af børne- og ungesager i landet sker inden for rimelig tid, 
særligt i sager hvor barnets udvikling ses afgørende truet – både socialt, 
fysisk og psykisk? 
Der henvises til svar på spm. 5. 

 
7. Hvilke opfølgende tiltag forventer Naalakkersuisut at tage, og om hvor lang tid 

kan befolkningen vente at disse træder i kraft og har den ønskede effekt? 
Det fremgår af Koalitionsaftalen, at Naalakkersuisut har målsætninger om at 
forbedre forholdene på socialområdet. Naalakkersuisut vil orientere nærmere om 
opfølgning, når der foreligger nærmere planer herom. 
 

8. Har Naalakkersuisut planer om, at modtage hjælp fra det internationale 
samfund, eller fra Rigsfællesskabet – på den ene eller anden måde - 
vedrørende sager om udsatte børn og unge, og børn og unge som sulter, 
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oplever vold, omsorgssvigt, misrøgt, misbrug i hjemmet, har været udsat for 
seksuelle krænkelser, eller som er i risikozonen for nogen af ovenstående? - I 
så fald i hvilken form? Og med tydelig begrundelse herfor. 
Der er et generelt godt samarbejde mellem departementet og børne- og 
socialministeriet, som har medført en bevilling fra satspuljeforhandlingerne på 10 
mio. kr. Dette har betydet, at der er et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen i 
Danmark og Socialstyrelsen i Grønland.  
 
Herudover indgår Naalakkersuisut løbende samarbejde med konkrete 
samarbejdsparter på de forskellige indsatsområder. Bl.a. kan nævnes Maryfonden, 
Danner og OAK Foundation Denmark vedrørende projektet Kattunneq. Formålet 
med Kattunneq er at understøtte bekæmpelsen af vold i nære relationer.  

 
9. Hvilke planer har Naalakkersuisut for, at overholde Børnekonventionen i FN 

regi, og for at nå målene i denne?  
Som det fremgår af FN´s Børnekomite’s konkluderende bemærkninger og 
anbefalinger fra den seneste eksamination i september 2017, har Grønland både 
fået ros for fremskridt samt anbefalinger om at forbedre forhold vedrørende barnets 
rettigheder.  
Det fremgår klart af Koalitionsaftalen, at Naalakkersuisut har et stort fokus på at 
sikre børns vilkår og rettigheder.  
Der er allerede afsat midler til mange indsatser på finansloven. Herudover vil 
Naalakkersuisut orientere, når der foreligger yderligere planer. 

 
10. Hvilke kontrolinstanser findes i dag, for at sikre etisk god sagsbehandling, og 

at denne etik følges? 
Der henvises til svar på spørgsmål 11. 

 
11. Hvilke kontrolinstanser findes i dag, for at sikre, at sagsbehandling sker 

hurtigt og effektivt, og uden overtrædelse af klienternes retssikkerhed og 
rettigheder? 
Spørgsmålene 10 og 11 besvares samlet.  

 
Jf. lovgivningen om socialvæsenets styrelse og organisation fører Naalakkersuisut 
tilsyn med kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt og fører tilsyn med, at 
kommunerne forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler. Der er 
ikke tale om et etisk tilsyn, men et juridisk og socialfagligt tilsyn. 

 
Naalakkersuisuts tilsyn føres af Tilsynsenheden, der er oprettet i h.t. reglerne om 
støtte til børn, men herudover fører Tilsynsenheden tilsyn med resten af det sociale 
område. 
 
Tilsynsenheden er placeret i Departementet for Sociale Anliggender og 
Justitsområdet. 

 
12. Undervises sagsbehandlingsassistenter, og socialrådgiverassistenter, og 

sagsbehandlere i etiske retningslinjer for god sagsbehandling? 
- I så fald efter hvilke retningslinjer? 
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Ja, der undervises, således at disse fagpersoner får et grundlæggende kendskab til 
sagsbehandling samt begreber og regler, der indgår i forvaltningsretten. Endvidere 
undervises i forskellige typer af retskilder og fortolkningsprincipper, samt 
sagsbehandlingsloven med stor fokus på reglerne om tavshedspligt og 
videregivelse af private oplysninger. 

 
 

    Med venlig hilsen 

 
    Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet 


