Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut Inatsisinillu Atuutsitsinermut
Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Til:

Høringsparter ifølge høringsliste

Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.
xxx 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til
personer med handicap
(Besøgsrejser for personer med handicap anbragt ved dom
eller rettens beslutning)
Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet fremsender hermed
” Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte
til personer med handicap til offentlig høring.
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, der er beliggende
uden for personens hjemsted.
De samme gør sig gældende for børn med handicap der efter handicaplovens § 55 har
ret til 2 årlige betalte besøgsrejser.
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 herom.
Det følger dog af forholdets natur, at muligheden for at kunne benytte retten til
besøgsrejsen vil være under forudsætning af samtidig ret til udgang.
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 skal understreges, at det alene er 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 en kommunalbestyrelse efter handicaploven,
bevares således som i dag.
Generelt om høringen
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes til Departementet for Sociale Anliggender og
Justitsområdet på iian@nanoq.gl, med kopi til Morten Øberg på mooe@nanoq.gl

Frist for høringssvar senest d. 4. januar 2021
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Med venlig hilsen
Morten Øberg
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
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