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FM 2021/XXX
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at retten til besøgsrejser ikke skal gælde for
personer med handicap, der er anbragt på et døgntilbud i Grønland i henhold til en dom eller
beslutning herom truffet af retten efter bestemmelserne i kriminallov for Grønland kapitel 33.
2. Hovedpunkter i forslaget
Nærværende forslag om ændring af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til
personer med handicap indeholder ændringer af bestemmelserne i §§ 54 og 55.
Efter handicaplovens § 54 har en person med handicap over 18 år ret til 1 årlig betalt
besøgsrejse til sit hjemsted, hvis personen har ophold i et døgntilbud oprettet af
Naalakkersuisut i henhold til handicaplovens § 18, og dette er beliggende uden for personens
hjemsted.
Da både døgntilbud og sikrede døgntilbud nævnes direkte i handicaplovens § 18, vil dømte
personer, der er anbragt i et sikret døgntilbud i Grønland efter handicaplovens § 51, ligeledes
have ret til 1 årlig betalt besøgsrejse.
Det fremgår således af den gældende bestemmelses ordlyd, at alle personer med handicap
over 18 år, der har ophold på et døgntilbud beliggende uden for deres hjemsted, har ret til 1
årlig besøgsrejse. Der sondres i denne forbindelse ikke mellem, om personen har ophold på
døgntilbuddet i henhold til et tilbud fra en kommunalbestyrelse eller i henhold til en dom eller
beslutning truffet af retten.
Det må dog følge af forholdets natur, at muligheden for at kunne benytte retten til
besøgsrejsen vil være under forudsætning af retten til udgang.
De samme forhold gør sig gældende efter handicaplovens § 55, der giver børn med handicap,
der har ophold på et døgntilbud i henhold til en dom eller beslutning herom truffet af retten,
ret til 2 årlige betalte besøgsrejser.
Formålet med indeværende forslag er at præcisere, at retten til besøgsrejser ikke skal gælde
for personer med handicap over 18 år og børn med handicap, der er anbragt på et døgntilbud i
Grønland i henhold til en dom eller beslutning herom truffet af retten. Det er således alene
denne personkreds, indeværende forslag afskærer. Retten til besøgsrejser for personer over 18
år med handicap og børn med handicap, der visiteres til et døgntilbud af
kommunalbestyrelsen bevares således som i dag.
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Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om
støtte til personer med handicap foretages
følgende ændringer:
1. § 54, stk. 1 affattes således:
§ 54, stk. 1
§ 54. En person over 18 år med handicap
§ 54. En person over 18 år med handicap
har ret til 1 årlig betalt besøgsrejse til sit
har ret til 1 årlig betalt besøgsrejse til sit
hjemsted, jf. dog stk. 3 og 4, såfremt
hjemsted, jf. dog stk. 3, 4 og 6, såfremt
følgende betingelser er opfyldt:
følgende betingelser er opfyldt:
1) personen har ophold i et bokollektiv, jf. § 1) personen har ophold i et bokollektiv, jf. §
13, i en beskyttet boenhed, jf. § 14, eller på
13, i en beskyttet boenhed, jf. § 14, eller på
et døgntilbud, jf. § 18, og
et døgntilbud, jf. § 18, og
2) botilbuddet er beliggende uden for
2) botilbuddet er beliggende uden for
personens hjemsted.
personens hjemsted.

2. I § 54 indsættes efter stk. 5 som nyt
stykke:
” Stk. 6. Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4,
finder ikke anvendelse for personer med
handicap, der har ophold i døgntilbud i
henhold til dom eller efter rettens beslutning
herom.”
3. I § 55 indsættes efter stk. 5 som nyt
stykke:
” Stk. 6. Retten til besøgsrejser, jf. stk. 1-4,
finder ikke anvendelse for børn med
handicap, der har ophold i døgntilbud i
henhold til dom eller efter rettens beslutning
herom.”
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den xx. xxx
2021.

2

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser
for det offentlige.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget afskærer retten til besøgsrejser for en mindre gruppe personer med handicap, der har
ophold i døgntilbud i henhold til en dom eller en beslutning truffet af retten herom, mens
retten til besøgsrejser for personer med handicap, der er visiteret til et døgntilbud i henhold til
et tilbud fra en kommunalbestyrelse, bevares uændret.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring
Forslaget har i perioden xx. xxx 2020 til xx. xxx 2020 været offentliggjort på høringsportalen
på www.naalakkersuisut.gl, og har samtidigt været i høring hos følgende høringsparter:
Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik
Sermersooq, Kommune Kujalleq, Retten i Grønland, Grønlands Politi, Kriminalforsorgen,
Grønlandske Advokater, Landsforsvareren i Grønland, Grønlands Råd for
Menneskerettigheder, Institut for Menneskerettigheder, Ligestillingsrådet i Grønland, Det
Sociale Ankenævn, Børnetalsmanden MIO, Handicaptalsmanden Tilioq, Pissassarfik – Det
Landsdækkende Handicapcenter, Foreningen Grønlandske Børn, MIBB (Bedre Børneliv),
Sorlak (Fællesråd for børne- og ungdomsorganisationerne i Grønland), NanuBørn,
Isumassortit (Foreningen for visse selvejende døgninstitutioner for børn), Nunatsinni Inuit
Innarluutillit Kattuffiat (Grønlandske Handicaporganisationer), KNIPK (Handicapforeningen
i Grønland), ISI (Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland), KTK (Døveforeningen i
Grønland), Sugisaq (Foreningen for sindslidende og deres pårørende), Landsforeningen
Autisme, kreds Grønland, INOOQAT (Forældreforening for udviklingshæmmede i
Grønland), Angajoqqaaqatigiit (Forældreforening til børn med ADHD og/eller autisme),
NIISIP (Faglærte socialrådgiveres forening i Grønland), Det Grønlandske Sundhedskartel,
Peqqissaasut Kattuffiat - Grønlands Sygeplejerskeorganisation.
Følgende har indsendt høringssvar:
……
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Følgende har ingen bemærkninger:
……
Høringssvarene gennemgås i høringssvarsnotatet. Der henvises til bilag 1.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Nr. 1
Til § 54, stk. 1.
Det følger af stk. 1, at en person med handicap, som er over 18 år, og som har ophold i et bokollektiv, en beskyttet boenhed eller et døgntilbud, som er beliggende uden for personens
hjemsted, dvs. personens hjemby eller hjembygd, er berettiget til 1 betalt besøgsrejse til sit
hjemsted om året.
Formålet med bestemmelsen er at hjælpe personer, der har ophold uden for deres hjemsted, til
at bevare tilknytningen til hjemstedet. Med hjemstedet henvises som udgangspunkt til den by
eller bygd, hvor personen med handicap havde ophold, før personens ophold på botilbuddet.
Andre forhold, herunder personen med handicaps personlige relationer, kan indgå i
vurderingen. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor de nærtstående til personen med handicap er
fraflyttet den tidligere bopæl. I denne situation vil der kunne gives besøgsrejser til de
nærtståendes nye bopæl, således at relationen til de nærtstående sikres bedst muligt.
Som nærtstående anses normalt ægtefælle, forældre, søskende, bedsteforældre, plejeforældre
samt andre, som har et nært forhold til personen.
Nr. 2
Til § 54, stk. 6
Det følger af stk. 6, at retten til 1 årlig betalt besøgsrejse for en person med handicap over 18
år efter stk. 1 ikke gælder, når personen har ophold på døgntilbuddet i henhold til en dom eller
beslutning truffet af retten efter bestemmelserne i kriminallov for Grønland kapitel 33.
Nr. 3
Til § 55, stk. 6
Det følger af stk. 6, at retten betalt besøgsrejse for et barn med handicap efter stk. 1-4 ikke
gælder, når barnet har ophold på døgntilbuddet i henhold til en dom eller beslutning truffet af
retten efter bestemmelserne i kriminallov for Grønland kapitel 33.
Til § 2
Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2021.
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