
 
Þann 26. júní 2019 lagði Norræna velferðarnefndin eftirfarandi fyrirspurn fyrir ríkisstjórn Danmerkur, sem 
hér er svarað af félags- og innanríkisráðherranum. 
 
 
Fyrirspurn: 
„Hvernig hyggst danska ríkisstjórnin bregðast við þeim alvarlega vanda á Grænlandi sem íbúakönnunin á 
Grænlandi 2018 leiðir í ljós?“ 
 
Svar: 
Í íbúakönnuninni á Grænlandi er sjónum beint að þeim mikla og margþætta lýðheilsu- og félagslega vanda 
sem Grænland stendur frammi fyrir. Það er eftirtektarvert að samkvæmt skýrslunni fyrir 2018 hefur börnum 
og ungmennum sem alast upp við álag á heimilinu fækkað verulega. Tíðni álagsþátta er þó enn há. 
 
Dönsku ríkisstjórninni er mikið í mun að aðstoða Grænland við að bæta félagslegar aðstæður áhættuhópa 
barna og ungmenna á Grænlandi. 
 
Með heimildarlögunum frá 1978 (sem gengu í gildi 1980) tók þáverandi heimastjórn Grænlands við stjórn 
félagsmála. Löggjafar- og framkvæmdavald á þessu sviði er því í höndum Grænlands. 
 
Náið samstarf er þó milli danskra og grænlenskra stjórnvalda um þann margþætta vanda sem Grænland 
stendur frammi fyrir. Gerður var samstarfssamningur milli Grænlands og Danmerkur um miðlun þekkingar 
og reynslu á sviði félagsmála. Félagsmála- og innanríkismálaráðuneytið ásamt félagsmálastofnun 
(Socialstyrelsen) hafa reglulega veitt faglega og lögfræðilega aðstoð og starfað með grænlenskum 
starfsfélögum sínum. 
 
Í samningi um átakssjóð fyrir 2017 var auk þess veitt 10 milljónum danskra króna fyrir tímabilið 2017-2020 
til að þróa faglegt samstarf og stuðning við starf landsstjórnarinnar í málefnum barna. 
 
Í júní 2019 lagði landsstjórnin á Grænlandi (Naalakkersuisut) fram beiðni til dönsku ríkisstjórnarinnar um 
auknar fjárveitingar til og samstarf um aukna áherslu á félagsmál og málefni barna á Grænlandi. 
 
Í framhaldi af fundi mínum með heilbrigðis-, félags- og dómsmálaráðherra Grænlands um þessi mál urðu 
forsætisráðherrann og forseti landsstjórnarinnar á Grænlandi (Naalakkersuisut) sammála um það í júlí 2019 
að skipa þverfaglegan starfshóp sem fái það hlutverk að leita langtímalausna vegna áskorana vegna barna og 
ungmenna í áhættuhópum á Grænlandi. Starfshópurinn verður tengdur (grænlenska) félags- og 
dómsmálaráðuneytinu og (danska) félags- og innanríkismálaráðuneytinu. Starfshópurinn mun skila skýrslu 
með tillögum að lausnum fyrri hluta ársins 2020. 
 
Félags- og innanríkismálaráðuneytið hefur náið samráð við félags- og dómsmálaráðuneytið um form og 
inntak aðstoðar Dana og samstarf Danmerkur og Grænlands bæði til skamms og lengri tíma. Unnið er að því 
að tillögunum verði hrint í framkvæmd eins fljótt og unnt er. 
 
Þá má benda á að meðal tillagnanna 14 í úttekt á félagsmálasviði, „Þekking sem nýtist  – Tillögur um aukið 
norrænt samstarf á sviði félagsmála“ (október 2018), er tillaga um að efla norrænt samstarf á sviði félagsmála 
á strjálbýlum svæðum (tillaga 13). Á fundi félags- og heilbrigðismálaráðherranna (MR-S) í Reykjavík þann 
27. mars 2019 samþykktu ráðherrarnir að veita til að byrja með fimm af 14 tillögum forgang, þar með talið 
tillögu um samstarf á strjálbýlum svæðum. Úttekt á því hvernig aukið norrænt samstarf á sviði félagsmála 
best geti skapað skýran virðisauka varðandi þau sérstöku vandamál sem snerta strjálbýl svæði á 
Norðurlöndum fer fram á vettvangi embættismannanefndar um félagsmál (EK-S) haustið 2019 og í upphafi 
árs 2020. Tillögurnar verða útfærðar nánar árið 2020 en þá fer Danmörk, í samstarfi við Grænland og 
Færeyjar, með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. 
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