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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ”Forslag til: 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer 
med handicap” 

 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen 
om at komme med eventuelle bemærkninger til ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 
2020 om støtte til personer med handicap”. 
 
På baggrund af departementets forslag har Handicaptalsmandsinstitutionen følgende bemærkninger: 
 
I kap. 2 § 6 fremgår det, at der er en betingelse for ansættelse til at varetage den daglige omsorg for 
personer med handicap, at den ansatte på anden vis ikke kan opnå en almindelig indtægt på grund af 
varetagelsen af den daglige omsorg. Tilioq er bekymret for, at denne betingelse kan komme i vejen for, at 
den bedst egnet person bliver ansat til jobbet i tilfælde, hvor den ansatte ikke er medlem af husstanden. Et 
omsorgsarbejde for personer med handicap bør have samme status som andet deltids- eller fuldtidsarbejde 
og bør således ikke være betinget af muligheden for at varetage anden beskæftigelse.  
 
Tilioq anbefaler, at det tydeliggøres, at betingelsen for ansættelse udelukkende gælder for personer, der i 
forvejen varetager den daglige omsorg for personer med handicap i husstanden. 
 
I Tilioq modtager vi mange henvendelser fra pårørende, der både er forsørger og har en stor arbejdsbyrde i 
at varetage den daglige omsorg for personer med handicap. Dette kan medfører, at pårørende står med en 
ekstra arbejdsbyrde på mange timer ugentligt ud over deres fuldtidsarbejde. Således kan der være tilfælde, 
hvor det kan lade sig gøre at varetage et fuldtidsarbejde ved siden af den daglige omsorg, men det er ikke 
altid hensigtsmæssigt for hverken personen med handicap eller den pårørende.  
 
Tilioq anbefaler, at der tilføjes en maksimumgrænse for, hvor mange timer en person kan varetage den 
daglige omsorg for en person med handicap, uden at dette giver ret til en ansættelse.  
  

I kap. 2 § 6 stk. 2 fastsættes det, at lønnen skal ligge inden for den af Naalakkersuisut fastsatte 

minimums- og maksimumsgrænse. Maksimumgrænsen for timesatsen pr. 1. april 2020 er på 159 kr. jf. 
Cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Dette er lavere end en timeløn for f.eks. en folkeskolelære 
med anciennitet. Det kan således være et økonomisk tab forbundet med ansættelsen. Tilioq mener, at 
personer med handicap skal have en reel mulighed for at blive i eget hjem for så vidt muligt at undgå 
institutionalisering i henhold til artikel 19 Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet i 
FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Derfor er Tilioq bekymret for, at der på denne 
baggrund er personer, der vil vælge muligheden fra.  
 
Tilioq anbefaler, at der ikke er en maksimumgrænse på timesatsen, så varetagelsen af den daglige omsorg 
for en person med handicap ikke medfører økonomisk tab for den enkelte husstand.    
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Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen/Kind regards 

 

Drude Daverkosen 

Pilersaarusiornermik suleqataasoq/Projektmedarbejder 

 

Telefon +299 34 50 92 

Mail: drude@tilioq.gl 

Aqqusinersuaq 48, 1 sal.    Postbox 3081    3911 Sisimiut    Web: https://tilioq.gl/    Mail: info@tilioq.gl 

 

 
 

Facebookkimi naapitsigut – Mød os på facebook 
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