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Med forslaget til en ny bekendtgørelse om støtte til børn indsættes en ny bestemmelse (§

JOURNALNR.

1, stk. 4), som forpligter kommunerne til at anvende de vejledninger, skabeloner og andre
hjælpeværktøjer, som Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold udarbejder til
Inatsisartutlov om støtte til børn.
Høringen til ny bekendtgørelse om støtte til børn er anbefalelsesværdig. Derudover vil vi fremkomme med
vores tilfredshed omkring tiltag i mindre bosteder med begrænset muligheder at gøre brug af vejledninger og
gøre brug af eksisterende ressourcer vil være til stor gavn for arbejdet med børn.
I forbindelse med ændringer af love og bekendtgørelser er det ønskeligt, at der afholdes kurser for berørte
personer.

“Siunnersuutip uuma: Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Namminersorlutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. xx, xx. xxx –imeersoq”-p tusarniutigineqarnera”-nut akissut.
Meeqqat tapersersorneqarnissaannut nalunaarummut nutaamut missingiut aqqutigalugu aalajangersakkamik
nutaamik ikkussisoqarpoq (§ 1, imm. 4), tassani Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut
inatsisaannut ilitsersuutit, najoqqutassat aamma ikiuutissatut atortut allat Pitsaaliuinermut
Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfiup suliarisimasai kommuninit atorneqartarnissaat pisussaaffiliunneqarpoq.
Nalunaarummut nutaamut meeqqat tapersersorneqarnissaannut tunngasoq tusarniutigineqartoq
isumaqatiginarpoq. Tassunga ilanngullugu sumiiffinni minnerusuni nukiit pioreersut aamma ilitsersuutit
meeqqanik sullissinermi iluaqutaalluarsinnaasut timitarsilerneri iluarisimaarnarpoq.
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Kiisalu inatsisit nalunaarutillu nutarterneqarnerini inatsimmik kalluarneqartut tamarmik
pikkorissartittuarnissaat oqariartuutingineqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga | Med venlig hilsen

Thomas Holm Jensen
Fg. Adm. direktør
Oq. | Tlf. (+299) 70 19 00
thj@qeqertalik.gl
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