
 
 
 
 
 
 
 
Kommissorium for et grønlandsk-dansk tværgående arbejde 
om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland 

10. oktober 2019 

  
 
Formål 
Naalakkersuisut og regeringen er blevet enige om at styrke samarbejdet om indsat-
sen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde 
herom.  
 
Formålet med arbejdet er at analysere og udarbejde langsigtede løsningsforslag og 
anbefalinger til, hvordan forholdene for udsatte børn og unge i Tasiilaq og resten 
af Grønland kan forbedres.  
 
Arbejdet skal resultere i forslag til helhedsorienterede løsninger for familierne på 
tværs af en række sektorområder.  
 
Allerede igangsatte og planlagte tiltag, herunder på social- og justitsområdet, skal 
indgå i det langsigtede arbejde.  
 
Det forudsættes, at løsningsforslag og anbefalinger på sigt skal kunne løftes videre 
af selvstyret og de grønlandske kommuner inden for den gældende kompetencefor-
deling i rigsfællesskabet.  

Arbejdet skal inddrage de grønlandske kommuners konkrete ønsker til bl.a. løs-
ningforslag og anbefalinger mv. 

Organisering af arbejdet 
Det tværgående arbejdes organisering beskrives nedenfor. 
 
Styregruppen 
Styregruppen har det overordnede ansvar for, at kommissoriet efterleves. Styre-
gruppen har samtidig til opgave at sikre fremdrift i arbejdet. Styregruppen tilrette-
lægger selv sit arbejde. Styregruppen kan indhente oplysninger og bistand fra såvel 
den grønlandske som den danske centraladministration til brug for sit arbejde. 
Styregruppen kan trække på eksterne eksperter og videnspersoner i relevant om-
fang. 
 
Sammensætning:  
Formand – delt mellem Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 
og Social- og Indenrigsministeriet 
Én/to repræsentanter fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområ-
det  
Én/to repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet 
Én/to repræsentanter fra Justitsministeriet 
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Observatører: Departementet for Finanser, Finansministeriet, Formandens Departe-
ment, Statsministeriet samt lederen for sekretariatet. 
 
Det forventes, at alle deltagende departementer og ministerier er repræsenteret på 
afdelingschefniveau. 
 
Sekretariatet 
Det tværgående arbejde koordineres af et fælles grønlandsk-dansk sekretariat, der 
bl.a. har til opgave at:  

 Bistå styregruppen ift. mødeaktivitet, materiale og sikring af koordination 
på tværs af de tre spor. 

 På vegne af styregruppen at indhente bidrag fra de relevante departemen-
ter/ministerier i Grønland/Danmark.  

 Indhente relevant viden fra de grønlandske kommuner, interessenter, for-
skere og eksperter, herunder i forbindelse med evt. besøg i praksis i Grøn-
land og Danmark. 

 Udarbejde udkast til styregruppens samlede rapport med anbefalinger på 
baggrund af bidrag fra relevante departementer/ministerier. 

 
Sammensætning: 
Sekretariatet ledes af en sekretariatschef fra Social- og Indenrigsministeriet sam-
men med en medarbejder fra Departementet for Sociale Anliggender og Justits-
området, hvis ressourcer er dedikeret til sekretariatets arbejde. Derudover består 
sekretariatet af medarbejdere fra Social- og Indenrigsministeriet, samt medarbej-
dere fra Justitsministeriet. 
 
Tre arbejdsspor 
Det tværgående arbejde struktureres efter tre overordnede spor, hhv. Forhold af be-
tydning for barnet (spor 1), Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt mv. (spor 
2) og Den brede forebyggende indsats (spor 3). De relevante departementer/ministerier 
under disse arbejdsspor forventes, på baggrund af bestillinger fra sekretariatet, at 
bidrage med konkrete analyser, løsningsforslag og anbefalinger vedrørende udfor-
dringerne på børne- og ungeområdet i Grønland. I det omfang det vurderes rele-
vant, kan der etableres arbejdsgrupper inden for eller på tværs af ressortområder. 
Der lægges i den forbindelse vægt på, at der under alle tre spor arbejdes med 
brede tværgående indsatser, som på sigt kan bidrage til at løse de langsigtede ud-
fordringer i Grønland. 
 
Forhold af betydning for barnet (spor 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er afgørende, at der ses på mulige tiltag, som på længere sigt kan løse udfor-
dringerne med overgreb på og svigt af børn og unge i Grønland. Til brug herfor 
er der behov for dels at se nærmere på sociale indsatser i snæver forstand og dels 
at se på bredere tiltag, som kan forebygge svigt af børn. Det kan eksempelvis om-
handle uddannelse af socialrådgivere, bedre boligforhold for familien, en forbed-
ret beskæftigelsessituation for barnets forældre samt styrket samarbejde i SSP-regi. 
 
Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt mv. (spor 2) 
For at forebygge overgreb på og svigt af børn og unge, skal der ses på mulige til-
tag med fokus på de voksne, som krænker, begår svigt, forsømmelse eller på an-
den vis misrøgter børn og unge. Derfor vil der blive set på løsningsforslag på ju-
stitsområdet, men også på andre relevante områder. Relevante indsatsområder kan 
eksempelvis være styrket efterforskning af overgrebssager og bedre behandling og 
rehabilitering af krænkere. 
 
Den brede forebyggende indsats (spor 3) 
For at forebygge overgreb og svigt af børn og unge, skal der endelig ses på mulige 
tiltag med fokus på det omkringliggende samfund, herunder aftabuisering af ofre 
for svigt og misbrug. Det kan eksempelvis omhandle oplysningskampagner og 
øget viden.   
 
Inddragelse af grønlandske kommuner 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i Grønland inddrager de 
grønlandske kommuner i arbejdet med konkrete løsninger (på baggrund af sekre-
tariatets bestillinger). 
 
Finansiering 
Naalakkersuisut og regeringen stiller medlemmer til rådighed for styregruppen 
samt fuldtidsansatte medarbejdere til sekretariatet og dækker tilknyttede udgifter, 
herunder rejser for de personer, som Naalakkersuisut og regeringen stiller til rå-
dighed. 
 
Det forventes, at de inddragede ministerier stiller de nødvendige medarbejderres-
sourcer til rådighed til at understøtte det tværgående arbejde, herunder Social- og 
Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældremi-
nisteriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Trans-
port- og Boligministeriet samt Justitsministeriet i Danmark samt de tilsvarende de-
partementer i Grønland. 
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Proces for arbejdet  
Styregruppen afgiver en foreløbig afrapportering til Naalakkersuisut og regeringen 
ultimo 2019. Arbejdet afsluttes med styregruppens endelige rapport til Naalak-
kersuisut og regeringen med anbefalinger og løsningsforslag i første halvdel af 
2020. 
 
 
Nuuk, den 10. oktober 2019 
 
 
 
 
Martha Abelsen         Astrid Krag 

Side 4 af 4 




