
Hvem er omfattet af loven og hvad er et handicap? 

Ifølge FN er definitionen på et handicap: Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, 
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan 
hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. (står også i § 6, 
stk. 2)



Funktionsnedsættelsen og forhindringen i samfundet. Se her. 

Jeg håber linket virker 

https://www.youtube.com/watch?v=_fFkJeY6Ju8

https://www.youtube.com/watch?v=_fFkJeY6Ju8


Ingen skal være kastebold i systemet. Myndighederne skal tale sammen. (§ 3 i loven)

Koordineret og sammenhængende 
helhedsorienteret støtte 



§ 3. En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret 

støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv.  

Stk. 2. Afgørelse om støtte efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud fra en helhedsvurdering af, 

hvad der er bedst for den enkelte.  

Stk. 3. I alle forhold vedrørende personer med handicap skal der så vidt muligt tages hensyn til 

personens egne synspunkter med behørig hensyntagen til personens funktionsevne og 

udviklingsmæssige niveau. 

(hænger sammen med § 23, som omhandler samtale med personen med handicap)



§ 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med handicap modtager den 
nødvendige støtte, og at der eksisterer de nødvendige støttemuligheder for personer med 
handicap efter denne Inatsisartutlov.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i 
bokollektiver og beskyttede boenheder.

Støtte 



Men en person med handicap også ret til støtte, så personen kan blive i eget hjem. Det står i
§ 4. blot der ikke sker forringelse af personens eller andres velfærd  (obs bemærk § 40)

Støtte i eget hjem



§ 40.  Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til en person, der varetager den daglige omsorg 
for en person med handicap, som bor i eget hjem og er bevilget støtte til personlig hjælp og omsorg.  
Stk. 2.  Støtte efter stk. 1 ydes ved kommunalbestyrelsens ansættelse af personen, der varetager 
omsorgen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte det ugentlige timeantal, der skal ske ansættelse for, på 
baggrund af behovet hos personen med handicap.  
Stk. 3.  Ved ansættelse efter stk. 2 aflønnes personen på baggrund af personens tidligere bruttoindtægt. 
Lønnen reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer udgør af en fuldtidsstilling. Foreligger der 
ikke dokumentation for indkomst fra tidligere år, fastsættes lønnen med udgangspunkt i den til enhver 
tid gældende mindste timelønssats for en ufaglært SIK-overenskomstansat.
Stk. 4.  Ved ansættelse af personer, der ikke er medlemmer af husstanden, skal der indhentes 
straffeattest, og hvor det er relevant en børneattest.  
Stk. 5.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af lønforhold, herunder 
om maksimumbeløb, og ansættelsesvilkår.

Støtte til varetagelse af omsorg i eget hjem



§ 24.  Kommunalbestyrelsen skal oprette en bisidderordning med henblik på, at en person med 
handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder: 

1)  under kommunalbestyrelsens behandling af en sag om støtte efter denne Inatsisartutlov, 

2)  til udarbejdelse og indgivelse af klage over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen 
vedrørende støtte efter denne Inatsisartutlov, og 

3)  under Det Sociale Ankenævns behandling af en klagesag angående afgørelse om støtte efter 
denne Inatsisartutlov.  
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udpegning, honorering, indhentelse af 
straffeattest og børneattest, samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav, der skal stilles til en 
bisidder.

Bisidder



Ud af de ca. 330 henvendelser vi har 

modtaget i Tilioq, skønnes det at ca. 80-

85 % handler om noget rådgivning som 

kommunernes sagsbehandlere burde 

have forklaret om.  



Vi oplevere borgere der er faret vild i sagsbehandlings 
junglen. Der kan også være tale om at borgeren ikke 
ved hvad kommunen ønsker af dem – altså hvad de selv 
skal gøre. 

Samtalen hos kommunen kan også være præget af 
misforståelser og/eller manglende forståelse, hvor det 
vil være godt med et ekstra sæt ører. 



Vi er glade for at § 24 er specifikt nævnt i loven og har store 
forventninger til bisidderordningen.

Fordi: Mange personer med handicap har så svære 
funktionsnedsættelser, at de på ingen måde er i stand til at tage vare på 
egne interesser og derfor heller ikke kan varetage kontakten til 
kommunen. Samtidig er mange uden familie eller kommer fra 
ressourcesvage familier. Disse personer har, ikke mindst af hensyn til 
deres retssikkerhed, brug for en bisidder, der kan bistå ved samtaler med 
kommunen, udarbejdelse af klager m.v.



Kunne I have interesse i at deltage i bisidderordningen?



§ 41.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aflastningsophold for en person 
med handicap, hvis daglige omsorg varetages af forældre eller øvrige 
pårørende i eget hjem eller en plejefamilie.  

Aflastning 



Hvem gælder det for?

Stk. 2.  Der kan alene tilbydes aflastning efter stk. 1, hvis:
1) omsorgsopgaven medfører væsentligt merarbejde for forældrene, de øvrige pårørende eller 
plejefamilien, som varetager omsorgen, og 
2)  aflastning er en forudsætning for, at forældrene, de øvrige pårørende eller plejefamilien 
fortsat kan varetage omsorgen.  

Stk. 3.  Aflastning efter stk. 1 og 2 kan finde sted ved ophold på et døgntilbud, jf. § 48. For børn 
kan ophold endvidere finde sted hos en kommunalt arrangeret plejefamilie, jf. § 37 i 
Inatsisartutlov om støtte til børn. 

Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende aflastningsophold for en 
person med handicap, hvis daglige omsorg varetages af forældre eller øvrige pårørende i eget 
hjem eller en plejefamilie.



§ 42.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til personer med handicap, som på 
grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov 
for socialpædagogisk støtte for at kunne klare sig i eget hjem, bokollektiv eller beskyttet 
boenhed.  

Støtteperson 



Stk. 2.  Støttepersonen skal støtte personen med handicap i dennes psykiske, fysiske og sociale 
udvikling samt hjælpe med at udføre daglige gøremål, herunder uden for hjemmet.  

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal som led i en afgørelse efter stk. 1 fastsætte det ugentlige 
antal støttetimer.  

Stk. 4.  En støtteperson ansættes af kommunalbestyrelsen.  

Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om støttepersoner, herunder: 1)  
kvalifikations- og kompetencekrav, samt 2)  indhentning af straffeattest og børneattest.

Hvad skal støttepersonen lave



§ 43.  Kommunalbestyrelsen kan tilbyde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere til 
et barn med handicap til dækning af udgifter ved flytning af bopæl, når: 

1)  barnets behov for støtte og omsorg ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes på 
forældremyndighedsindehavernes nuværende bopæl, 
2)  barnets behov for støtte efter denne Inatsisartutlov bedre kan imødekommes på den 
ønskede fremtidige bopæl, og 
3)  forældremyndighedsindehaverne selv udtrykkeligt har udtrykt ønske om flytning.  
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan ligeledes tilbyde økonomisk støtte til 
forældremyndighedsindehavere til et barn med handicap til dækning af udgifter ved flytning af 
bopæl, når der træffes afgørelse om visitation til et døgntilbud, og det skønnes at være til 
barnets bedste, at forældremyndighedsindehaverne kan flytte til samme by, som døgntilbuddet 
er beliggende i. Betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, skal være opfyldt.

Flyttehjælp



Besøgsrejser voksne
§ 54.  En person over 18 år med handicap har ret til 1 årlig betalt besøgsrejse til sit hjemsted, jf. dog stk. 3 og 4, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt: 

1)  personen har ophold i et bokollektiv, jf. § 13, i en beskyttet boenhed, jf. § 14, eller på et døgntilbud, jf. § 18, og 
2) botilbuddet er beliggende uden for personens hjemsted. 
Stk. 2.  Hvis personen med handicap ikke selv er i stand til at rejse, skal besøgsrejsen ydes til 1 eller flere nærtstående, 
således at den eller de nærtstående besøger personen på dennes botilbud, hvis personen med handicap ønsker det.  
Stk. 3.  Bestemmelserne om besøgsrejser efter stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse for en person med handicap, der 
har ophold i døgntilbud uden for Grønland, jf. § 49, stk. 2. En person med handicap, der har ophold i et døgntilbud uden 
for Grønland, har dog uanset stk. 1, 1. pkt., ret til 2 årlige betalte besøgsrejser til sit hjemsted.  
Stk. 4.  En person med handicap, der har haft ophold på et døgntilbud i mere end 10 år efter det fyldte 18. år, har alene 
ret til betalt besøgsrejse til sit hjemsted 1 gang hvert 2. år.  
Stk. 5.  En besøgsrejse efter stk. 1, 3 og 4, kan ydes til en by i nærheden af hjemstedet, hvis rejse til hjemstedet ikke er 
mulig på grund af vanskelige adgangsforhold, manglende hjælpemuligheder eller faciliteter på hjemstedet. Der skal 
samtidig hermed ydes rejse og ophold til samme by til 1 eller flere nærtstående.



Besøgsrejser børn

§ 55.  Et barn med handicap, der er anbragt på et døgntilbud, jf. § 18, som er beliggende uden for barnets 
hjemsted, har ret til 2 årlige betalte besøgsrejser til sit hjemsted. Barnet har ret til i alt 2 betalte besøgsrejser i det 
år, barnet fylder 18 år.  

Stk. 2.  Besøgsrejsen kan, hvis det er til barnets bedste, ydes til forældremyndighedsindehaverne eller 1 eller flere 
nærtstående således, at disse besøger barnet på døgntilbuddet.  
Stk. 3.  Der skal ydes 1 yderligere betalt besøgsrejse årligt til et barn med handicap, hvis det er nødvendigt for at 
opretholde kontakten mellem barnet og forældremyndighedsindehaverne, og det er foreneligt med barnets 
behov.  
Stk. 4.  Bestemmelserne om besøgsrejser efter stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for et barn med handicap, 
der har ophold i døgntilbud uden for Grønland, jf. § 49, stk. 2.  Stk. 5.  En besøgsrejse efter stk. 1, 3 og 4, kan ydes 
til en by i nærheden af hjemstedet, hvis rejse til hjemstedet ikke er mulig på grund af vanskelige adgangsforhold, 
manglende hjælpemuligheder eller faciliteter på hjemstedet. Der skal samtidig hermed ydes rejse og ophold til 
samme by til forældremyndighedsindehaverne eller andre nærtstående.



Udgifter til betaling af besøgsrejser

§ 56.  Kommunalbestyrelsen i personen med handicaps hjemkommune skal afholde rejseudgifter samt opholdsudgifter i 
op til 9 døgn. Rejsetid ved start og slutning af besøgsrejsen medregnes ikke i de 9 døgn. Kommunalbestyrelsen skal 
herudover afholde udgifter: 1)  til nødvendig støtte til personer med handicap, herunder ledsagelse og særlige 
støtteforanstaltninger i forbindelse med besøgsrejser efter § 54, stk. 1, 3 og 5, samt § 55, stk. 1, 3 og 5, 2)  for ledsagere 
under besøgsrejsen samt ved ledsagernes rejse mellem ledsagernes hjem og botilbuddet, og 3)  til rejse og indlogering af 
forældremyndighedsindehaverne eller andre nærtstående efter § 54, stk. 2 og 5, samt § 55, stk. 2 og 5.  
Stk. 2.  Såfremt en person med handicap, der bor i Grønland og som ikke er omfattet af §§ 54 eller 55, afholder ferie for 
egen regning og på eget initiativ, og ikke er i stand til at afholde ferien uden ledsagelse, kan kommunalbestyrelsen yde 
hjælp til ledsagelse i op til 9 døgn. Rejsetid ved start og slutning af besøgsrejsen medregnes ikke i de 9 døgn.  

Stk. 3.  Der kan ydes hjælp efter stk. 2 til hel eller delvis betaling af ledsagers rejse- og opholdsudgifter. Såfremt 
ledsageren ikke er en nærtstående, kan der ligeledes ydes hjælp til betaling af: 1)  dagpenge, 2)  ledsagerhonorar, og 3)  
tabt arbejdsfortjeneste.  
Stk. 4.  En person over 18 år med handicap, kan kun ydes hjælp efter stk. 2 hvert 3. år.  
Stk. 5.  Et barn med handicap, kan ydes hjælp efter stk. 2 hvert år.  
Stk. 6.  Kommunalbestyrelsen kan ikke afholde rejseudgifter og støtte efter stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, til besøgs- og 
ferierejser uden for rigsfællesskabet.  Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilrettelæggelsen af besøgsrejser 
og afholdelsen af udgifter i forbindelse hermed.



§ 32.  Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab 
til, at en person med handicap lever under forhold, der bringer dennes trivsel, sundhed eller 
udvikling i fare.  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en 
underretning sende en skriftlig kvittering til borgeren om, at underretningen er modtaget.

Underretningspligt 



§ 33.  Ansatte i social-, sundheds- og uddannelsessektoren har en skærpet pligt til straks at 
underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit 
professionelle virke bliver bekendt med eller har grund til at antage, at en person med handicap 
har behov for støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på 
offentligt valg eller borgerligt ombud.  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter 
modtagelsen af en underretning sende en skriftlig kvittering til den underrettende ansatte om, 
at underretningen er modtaget.

Skærpet underretningspligt



§ 34.  En kommunalbestyrelse skal skriftligt underrette tilflytningskommunen, når: 1)  en person med 

handicap, der modtager daglig personlig hjælp og omsorg i eget hjem, jf. § 40, flytter til en anden kommune, 

og kommunalbestyrelsen vurderer, at personen med handicap fortsat har behov for støtte efter denne 

Inatsisartutlov, 

2)  en person med handicap, der er visiteret til et botilbud, jf. kapitel 9, på eget initiativ flytter til en anden 

kommune, og 

3)  en person med handicap på eget initiativ flytter til en anden kommune, og det vurderes, at personens 

velfærd vil blive udsat for fare, såfremt personen ikke fortsat modtager den nødvendige støtte efter 

bestemmelserne i kapitel 8.  

Stk. 2.  I forbindelse med en underretning efter stk. 1 skal fraflytningskommunen sende relevant 

sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante oplysninger, som fraflytningskommunen har lagt

til grund for vurderingen af behovet for støtte.  Stk. 3.  Stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse i forhold til en 

udenlandsk kommune eller anden tilsvarende myndighed, hvis en flytning sker ud af Grønland.

Kommunernes indbyrdes underretningspligt



§ 37.  Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning og vejledning til personer med handicap, jf. § 6, stk. 
2, og pårørende til personer med handicap. Rådgivning og vejledning skal ydes til de pågældende, 
uanset om personen med handicap er berettiget til at modtage støtte efter denne Inatsisartutlov. 
Rådgivning og vejledning kan ske i form af blandt andet: 1)  terapeutiske samtaler, 2)  rådgivning til 
valg af hjælpemidler, og 3)  vejledning i brugen af hjælpemidler.  Stk. 2.  Rådgivning og vejledning 
efter stk. 1 kan ydes særskilt eller i forbindelse med støtteforanstaltninger efter denne Inatsisartutlov
eller anden lovgivning.  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om rådgivning og 
vejledning af personer med handicap og af pårørende til personer med handicap.

Råd og vejledning


