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Vedr. § 37 spm nr. 2012-237 om børn og unge og døgninstitutionsområdet

26. oktober 2012
Sagsnr. 2012-075375
Dok. Nr. 1041641

Tak for spørgsmålene.
Spørgsmål 1: Hvor mange børn og unge er opført til at blive anbragt på en døgninstitution og hvor lang er ventelisten? Det vil ligeledes være ønskeligt at få oplyst deres aldre.
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Svar: Dags dato står der 25 børn og unge på Det centrale Venteliste. Der er noteret 23
børn og unge på listen, samt 2 mødre og børn er skrevet op til Familieafdelingen på
Inuusuttut Inaat i Qaqortoq.
Der er 14 drenge og 9 piger i alderen 12-18 år og aldersfordelingen er følgende:
2 på 12 år
1 på 13 år
6 på 14 år
4 på15 år
3 på 16 år
2 på 17 år
1 på 18 år (her venter vi på godkendelse fra kommunen til at tage personen af ventelisten).
Af de 23 børn og unge er de 5 pt. anbragt på selvejende institutioner, 1 på en kommunal
institution, og 1 barn er anbragt i pleje hos sin familie. Disse 7 børn og unge, der altså
allerede er anbragt, er skrevet op til anbringelse på Selvstyrets institutioner, når der
kommer ledige pladser.
Det er meget forskelligt, hvor længe det enkelte barn eller den enkelte unge står på Den
Centrale Venteliste, da det er ikke nok, at der er en ledig plads på en eller anden døgninstitution; pladsen skal også matche barnets problematikker og øvrige forhold.
Den der har været længst på ventelisten, blev skrevet op i 2010, og dette barn er i pleje
hos egen familie.
Der skal gøres opmærksom på, at Den Centrale Venteliste kun fungerer, når kommunerne meddeler ændringer til Døgninstitutionsafdelingen. Det vil sige, at der reelt godt
kan være børn og unge skrevet op, som kommunen har fundet alternative pladser til.
Naalakkersuisut håber med den nye og forbedrede udgave af Den Centrale Venteliste,
at det bliver lettere for kommunerne at komme med de relevante oplysninger.
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Spørgsmål 2: Hvordan prioriterer Naalakkersuisut i forhold til, at de børn og unge der er
anbragt på døgninstitutionerne serviceres af personale der taler børnenes modersmål
og hvad er Naalakkersuisut politik desangående?
Svar: Naalakkersuisut samarbejder med uddannelsesinstitutionerne for at højne mulighederne for, at der bliver uddannet grønlandsksproget personale, der kan arbejde på
døgninstitutionerne.
Det er Naalakkersuisuts holdning, at børn og unge så vidt muligt skal gives omsorg og
behandling af personale, der taler grønlandsk. På den enkelte døgninstitution er der et
tæt samarbejde i hele personalegruppen og det tilstræbes, at der til alle tider er grønlandsk sproget medarbejdere på arbejde.
Spørgsmål 3: Hvilke initiativer har man for de 24 børn der står på ventelisten?
Svar: En af opgaverne for de enkelte døgninstitutioner er at servicere kommunerne og
komme med råd og vejledning til, hvordan kommunerne bedst kan tage vare på de børn
og unge, de har i deres varetægt. Denne opgave løses gennem samarbejde med mange forskellige faggrupper, formidling af kontakter samt ved at skabe overblik over, hvor
der er ledige pladser, der passer til den enkeltes behov.
Derudover arbejdes der vedvarende på at oprette flere døgninstitutionspladser.
Aktuelt er der indgået aftale med Fonden Kanonen om oprettelse af selvejende døgninstitution Orpigaq i Kangerlussuaq. Institutionen har 10 pladser til børn i alderen 10-18 år
og forventes igangsat tidligt i 2013.
Spørgsmål 4: Hvor og hvornår vil alle de 24 børn, der står på ventelisten blive anbragt?
Svar: De børn og unge der står på Den Centrale Venteliste, vil blive anbragt på egnet
institution i den række følge, der enten bliver ledige pladser eller der bliver oprettet nye
pladser.
Spørgsmål 5: Hvor mange børn fra Grønland blev anbragt på døgninstitutioner i Danmark i 2009?
Svar: Børn og unge der visiteres til Danmark, kan anbringes af 2 årsager. Det kan enten
være af sociale årsager (i henhold til landstingsforordningen om hjælp til børn og unge)
eller på grund af deres vidtgående handicap (i henhold til landstingsforordningen om
hjælp til personer med vidtgående handicap).
I 2009 blev der visiteret 6 børn og unge under 18 år til botilbud i Danmark. Alle 6 var
visiteret i henhold til landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap og alle i forbindelse med et uddannelsestilbud i Danmark.
Aldersfordelingen for de 6 unge var 15 – 17 år.
Spørgsmål 6: Hvor mange børn fra Grønland er blevet anbragt på døgninstitutioner i
Danmark efter lukningen af institutionsskibet ”Tûgdlik”?
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Svar: En borger blev anbragt på døgninstitution i Danmark i april 2011 i henhold til
landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap, efter lukningen
af ”Tugdlik”. På daværende tidspunkt var borgeren 17 år.
Spørgsmål 7: Hvilke konkrete planer har Naalakkersuisut for at skulle standse anbringelser af børn fra Grønland på danske døgninstitutioner?
Svar: Naalakkersuisut arbejder kontinuerligt på at løse opgaven med at finde den bedste anbringelsesmulighed for det enkelte barn, under skyldig hensyntagen til diagnose,
alder og behandlingsbehov.
Endvidere henvises til svar på spørgsmål 3.
Spørgsmål 8: Hvor åbent samarbejder man både med kommunerne og KANUKOKA
med hensyn til anbringelsesmulighederne i Grønland?
Svar: Det er departementets oplevelse at der samarbejdes tæt og åbent med kommunerne og KANUKOKA med hensyn til anbringelsesmulighederne i Grønland.

Med venlig hilsen

Mimi Karlsen
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