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Indledning 
 
Baggrund 
 
Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg har i november 2013 fra Ombudsmanden modtaget 
orientering om, at der ved inspektion på en døgninstitution for børn og unge er konstateret, at 
flere anbragte børn ikke havde en handleplan. Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen har 
efterfølgende til kommunernes borgmestre indskærpet, at kommunerne i Grønland har pligt til at 
overholde lovgivningen og de særligt gældende regler om handleplaner for anbragte børn. 
Tilbagemeldinger fra kommunerne viste, at kommunerne fra selvstyrets døgninstitutioner også 
havde besværligheder med at få udleveret halvårs- og behandlingsplaner for deres anbragte børn. 
I henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, §§ 14 og 15 
skal der laves handleplan for barnet i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet samt ske en 
opfølgning af handleplanen. 
 
Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg har i forbindelse med betænkning vedrørende 
Inatsisartuts forårsmøde i 2014 pålagt, at Naalakkersuisut bl.a. sørger for at sikre, at alle børn og 
unge anbragt udenfor hjemmet senest 1. september 2014 har en opdateret handleplan. Forud for 
rejseteamets undersøgelse har Departementet for Famile og Justitsvæsen derfor undersøgt hvor 
mange børn og unge, der var anbragt udenfor hjemmet. Kommunerne har oplyst, at der pr. 1. april 
2014 i alt var anbragt 606 børn og unge udenfor hjemmet, svarende til ca. 4,2% børn i alderen 0-
17 år. Fordeling af anbringelserne af børn og unge var 348 i familiepleje, 250 i offentlige og 
selvejende døgninstitutioner, 5 anbragt i Danmark og 3 i professionel familiepleje. 
 

Formål 
 
Formålet med indsatsen er afdækning af anbringelsesområdet, da ingen kender de eksakte tal på 
anbragte børn og unge og hvor mange af de 606 anbragte børn, der har en handleplan. Derudover 
undersøges sagsbehandling i kommunerne i anbringelsessagerne.  Indsatsen iværksættes i to 
parallelle forløb: 
 

1. Afdækning af anbringelsesområdet i kommunerne 
2. Opdatering af handleplaner 

 
Undersøgelsen og den konkrete afdækning af handleplanerne på anbringelsesområdet sker i 
samarbejde med kommunerne. Selve undersøgelsen og afdækningen forventes at gavne arbejdet 
på området, både i kommunerne og selvstyret og give et bedre overblik over anbringelserne, der i 
sidste ende drejer sig om hjælp til det enkelte anbragte barn. 
 
Da opgaven med udarbejdelse og opdatering af handleplaner på 606 anbragte børn og unge kan 
blive vanskeligt at udføre i en kort periode, tilbød Departementet for Familie og Justitsvæsen i 
samarbejde med KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland, kommunerne hjælp til at 
udarbejde handleplanerne. Selve arbejdet skete i perioden fra maj til september 2014.  
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1. Afdækning af anbringelsesområdet 
Til at udføre indsatsen etablerede Departementet for Familie og Justitsvæsen et samarbejde med 
4 eksterne konsulenter til at varetage opgaven. Der blev oprettet et rejseteam bestående af en 
koordinator, som varetog styring af projektet samt tre konsulenter, der sammen udførte opgaven i 
kommunerne i tæt samarbejde med socialforvaltningerne. Hver konsulent varetog afdækning i én 
storkommune. 
 
2. Opdatering af handleplaner 
Når afdækning som ovenfor er sket og det er afklaret, hvilke kommuner/byer, der ønsker hjælp 
udefra til opdatering af handleplanerne, deltog to af rejseteamets medlemmer med 
socialrådgiveruddannelse for at hjælpe sagsbehandlerne med handleplansarbejdet. Derudover 
hjalp Departementet for Familie og Justitsvæsenets egne socialkonsulenter med 
handleplansarbejdet. 
 
 

Metode 
 
Undersøgelse og afdækning blev foretaget ved besøg i alle kommuners lokalafdelinger. I hver by 
var en kontaktperson i socialforvaltningen tilknyttet rejseteamets medlem. Rejseteamets 
medlemmer havde om nødvendigt adgang til socialforvaltningernes fysiske anbringelsessager 
samt IT-systemer. Alle anbringelsessager blev gennemgået enkeltvis med sagsbehandler eller en 
anden tilstedeværende medarbejder. Udover anbringelsessager blev andre relevante opgaver og 
sagsgange undersøgt, hvor afdelingsleder og teamleder primært deltog og hvor sagsbehandler 
også havde mulighed for at deltage. Når der tidsmæssigt blev mulighed for det, blev enkelte 
bygder besøgt, hvor bygdekontor og plejeforældre kort blev besøgt og interviewet. Det samme 
gjaldt byerne, hvor plejeforældre blev besøgt og interviewet. Alle indhentede data blev søgt 
renskrevet, inden undersøgelse i næste by blev foretaget. Til slut samledes alle indhentede data 
fra hver storkommune, så oplysninger lå samlet og kunne sammenskrives af det enkelte medlem i 
rejseteamet og afleveres til rejseteamets koordinator, der varetog styring af processen og sørgede 
for at udarbejde rapporten, da undersøgelsen sluttede.  
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Opgaverne 
 
Rejseteamet, bestående af 4 eksterne konsulenter, arbejdede med følgende opgaver: 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
1. I samarbejde med kommunerne at undersøge, hvor mange anbragte 

børn og unge, der ikke har handleplaner og hvor mange, der ikke har 
opdaterede handleplaner 
 

2. Hvor mange af tidligere anbragte, der har en 
efterværnsforanstaltning 

 
3. Hvor mange af de aktuelt anbragte, der er over 18 år 

 
4. Undersøge antal akutte anbringelser 

 
5. Undersøge socialforvaltningernes kompetenceplaner og 

arbejdsgangsbeskrivelser, for at forbedre sagsbehandling af 
børnesager 

 
6. Undersøge socialforvaltningernes normeringstal, antal ansatte samt 

medarbejdernes uddannelser og sagstal pr. sagsbehandler 
 

7. Introducere KANUKOKAs manualer omkring netværksmøder, for at 
styrke samarbejdet omkring børnesager 

 
8. At starte opdatering af handleplaner 

 



5 
 

Undersøgelsens resultater:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Antal indbyggere i Grønland pr. 1. januar 2014 var i alt 56.051. Praktiske 
oplysninger om fordeling af indbyggerne samt kommunevis fordeling af i alt 
642 anbragte børn og unge: 
 
Qaasuitsup Kommunia:  …………………………………….  17.291 
Byer (8)                13.224 
Bygder (33)           4.067 
Anbragte børn udenfor hjemmet …………………144 
 
Qeqqata Kommunia:  …………………………………………    9.436 
Byer (2)             8.054 
Bygder (6)        1.382 
Anbragte børn udenfor hjemmet ………………... 84 
 
Kommuneqarfik Sermersooq:  ………………………….    22.236 
Byer (4)                         20.863 
Bygder (8)                      1.373 
Anbragte børn udenfor hjemmet ……………….. 344 
 
Kommune Kujalleq:  …………………………………………      7.088 
Byer (3)           6.056 
Bygder (11)    1.032 
Anbragte børn udenfor hjemmet ………………... 70 
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1. Antal anbragte børn og unge uden handleplan eller opdateret 
handleplan 

 
Antallet af børn og unge anbragt udenfor hjemmet blev i april 2014 opgivet til at være 606. Hertil 
skal bemærkes, at oplysningerne dengang har været mangelfulde. Undersøgelsen viste, at 642 
børn og unge er anbragt udenfor hjemmet. 
 
Se særskilt skema med mere præcise oplysninger – BILAG 1 
 

 
 

2. Antal tidligere anbragte med efterværnsforanstaltning 
 
Formålet med efterværn er at sikre en målrettet hjemgivelse for barnet eller den unge, som i 
mange år har haft ophold i døgninstitution, en sikkerhed for at have en kontakt til en voksen med 
henblik på at lette overgangen fra det beskyttede hjem til et mere selvstændigt liv. Som efterværn 
kan råd og vejledning eksempelvis gives af en personlig rådgiver eller en støtteperson i forbindelse 
med en hjemgivelse. Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har i løbet 
af 2014 i alt hjemgivet 36 børn og unge, hvoraf 26 med efterværnsforanstaltning og 10 uden. Ud af 
disse 36 var 27 børn under 18 år og 9 unge over 18 år. Det har ikke været muligt for rejseteamet at 
indhente data på antal hjemgivelser med efterværn i Kommuneqarfik Sermersooq på grund af 
arbejds- og tidspres i undersøgelsesperioden. 

Anbringelser i alt:                                                     Fordeling i kommuner: 
 
Selvstyret døgninstitution ………….    155              Qaasuitsup Kommunia ………….    144 
Privat døgninstitution ………………..      83              Qeqqata Kommunia ………………      84 
Kommunal døgninstitution ………..        6               Kommuneqarfik Sermersooq ..    344 
Familiepleje ……………………………….    384               Kommune Kujalleq ………………..     70 
Professionel familiepleje …………..         7                I alt                                                   642 
Anbragt i Danmark ……………………         7                         
I alt                                                        642 
Venter på anbringelse  …………….       22 (ikke includeret i tabellen) 

 
Med opdateret handleplan               142 
Manglende opdateret handleplan   500 
Opstartet opdateringer                   - 190 
Færdige/opdateret                          -  188 
Mangler opdatering                           122  (pr. 30.9.2014) 
 

Oplysninger om akutte anbringelser findes i afsnit 4. 
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3. Antal anbragte unge over 18 år 
 

Antal anbragte unge, der er fyldt 18 år og som fortsat er anbragt med efterværn er i alt 31. 
Fordeling:  
 
Qaasuitsup Kommunia:  5  
Qeqqata Kommunia:  3 
Kommuneqarfik Sermersooq:  20 
Kommune Kujalleq:  3 
 
En hjælpeforanstaltning ophører normalt, når barnet fylder 18 år. Hvis den unge har yderligere 
behov for fortsat hjælp, kan kommunalbestyrelsen ½ år forud sikre, at hjælpen fortsætter udover 
det fyldte 18. år. Hjælpeforanstaltninger kan således forlænges ved den unges samtykke. Nogle 
socialforvaltninger har oplyst, at de unge ikke altid kan hjemgives til forældrene på grund af 
familiens boligsituation, den unges manglende evne til at klare sig selv og ikke mindst mangel på 
tilbud på udslusningsmuligheder. Ved manglende udslusningsmuligheder kan den unge forblive 
hos plejefamilie eller døgninstitution som efterværnsforanstaltning. 
 
 

4. Antal akutte anbringelser 
 

Antal akutte anbringelser i første kvartal af 2014 er i alt 160.  Fordeling: 
 
Qaasuitsup Kommunia:  72  
Qeqqata Kommunia:  13 
Kommuneqarfik Sermersooq:  65  
Kommune Kujalleq:  10 
 
Når der er tale om akutte anbringelser, drejer det sig primært om anbringelser foretaget udenfor 
socialforvaltningens normale åbningstid og kan dreje sig om uafhentede børn på daginstitution 
eller børn, der er ude til langt ud på natten uden voksenopsyn og det ikke lykkes at aflevere barnet 
i hjemmet på betryggende vis. Akutte anbringelser kan også have baggrund i husspektakler, vold, 
seksuelle overgreb eller sygdom. Kommunerne har som regel plejefamilier, der har sagt ja til at 
modtage børn akut. Hvis barnet eksempelvis har været akut anbragt fredag aften, kan barnet ikke 
hjemgives til forældrene, før der om mandagen er sket samtale med forældrene og 
socialforvaltningen har sikret sig, at forældre er i stand til at varetage pasningen af barnet. 
 

 
5. Socialforvaltningernes kompetenceplaner og arbejdsgange 

 
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og kan 
træffe afgørelse i enhver sag, som vedrører kommunen. Stående udvalg er tillagt selvstændig 
kompetence indenfor udvalgets sagsområde, medmindre andet fremgår af lovgivningen.  
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Kommunalbestyrelsen uddelegerer sagsområder til stående udvalg. På socialområdet træffer det 
stående udvalg afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget og varetager den 
umiddelbare forvaltning af kommunens sociale anliggender. Stående udvalg på socialområdet kan 
uddelegere kompetencen til administrationen i udvalgte sager.  Kompetenceplanen indeholder 
lovgivningshenvisninger og det fremgår, hvilke sager der skal behandles politisk og hvilke, der 
behandles administrativt. Kompetenceplanen er således en oversigt, hvor ansvarsfordeling 
fremgår og hvem der har beslutningskompetence. Kommunernes stående udvalg kan have 
forskellige ansvarsområder, ligesom udvalgene kan have forskellige benævnelser, afhængig af 
kommunalbestyrelsens uddelegering af fagområderne. 
 
 
Qaasuitsup Kommunia: 
Kommunens udvalg på socialområdet er: Udvalg for Social og Familie. Anbringelsessager drøftes i 
Det lokale Tværfaglige Samarbejdsudvalg i den by, hvor sagen starter. Den lokale afdelingsleder i 
socialforvaltningen sender indstillingen videre til kommunens fagkoordinator, fagchef og 
socialdirektør. Anbringelse med eller uden forældres samtykke samt forlængelse af 
hjælpeforanstaltning efter den unges 18. år besluttes af Udvalget for Social og Familie, ligesom 
hjemgivelse eller ophør af hjælpeforanstaltninger besluttes af udvalget. Akutte anbringelser kan 
iværksættes af sagsbehandler med udvalgsformandens godkendelse og forelægges udvalget inden 
7 dage fra anbringelsen. Afdelingsleder, teamleder og fagkoordinator orienteres. Anbringelser 
udenfor hjemmet indberettes til Departementet for Familie og Justitsvæsen. 
 
Qeqqata Kommunia: 
Kommunens udvalg på socialområdet er: Familieudvalg. Når en eventuel anbringelse af et barn 
udenfor hjemmet kommer på tale, drøftes sagen i Det lokale Tværfaglige Samarbejdsudvalg, der 
laver en indstilling. På det administrative plan involveres afdelingsleder, familiechef og direktør, 
før sagen sendes videre til Familieudvalget. Anbringelse med eller uden forældres samtykke samt 
forlængelse af hjælpeforanstaltning efter den unges 18. år besluttes af Familieudvalget, ligesom 
hjemgivelser eller ophør af hjælpeforanstaltninger besluttes af udvalget. Akutte anbringelser kan 
iværksættes af sagsbehandler med udvalgsformandens godkendelse og familiechef orienteres. 
Anbringelser udenfor hjemmet indberettes til Departementet for Familie og Justitsvæsen. 
 
Kommuneqarfik Sermersooq: 
Kommunens udvalg på socialområdet er: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. 
Kommuneqarfik Sermersooq har kompetenceplaner på velfærdsområdet samt 
arbejdsgangsbeskrivelser omkring anbringelse af børn og unge. Anbringelse med forældres 
samtykke besluttes af fagchefen, efter at Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg har lavet en 
indstilling. Anbringelse uden forældres samtykke samt forlængelse af hjælpeforanstaltning efter 
den unges 18. år besluttes af udvalget, ligesom hjemgivelse eller nægtelse af hjemgivelse samt 
ophør af hjælpeforanstaltninger besluttes af udvalget. Akutte anbringelser kan iværksættes af 
sagsbehandler med udvalgsformandens godkendelse. Fastsættelse af overordnede principper for 
økonomisk hjælp i forbindelse med hjælpeforanstaltninger ligger i udvalget. Anbringelser med 
forældres samtykke forelægges kvartalsvis til orientering i udvalget. Anbringelser udenfor 
hjemmet indberettes til Departementet for Familie og Justitsvæsen. 
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Kommune Kujalleq: 
Kommunens udvalg på socialområdet er: Socialudvalget. Anbringelsessager behandles i Det 
Tværfaglige Samarbejdsudvalg, der kommer med indstilling. Anbringelse med forældres samtykke 
besluttes af kommunens Beslutningsteam, der består af 3 personer, udpeget af socialfaglig ledelse 
og i henhold til kommunens kompetenceplan. Medlemmer af beslutningsteamet må ikke have 
sagsbehandlet eller afgjort sager, som teamet skal tage stilling til. Beslutningsteamets medlemmer 
vælges på grund af deres faglige kompetencer. Anbringelse med forældres samtykke besluttes af 
Beslutningsteamet. I sager om anbringelse uden forældres samtykke, laver Beslutningsteamet en 
indstilling til Socialudvalget. Anbringelse uden forældres samtykke og nægtelse af hjemgivelse 
besluttes af udvalget. Ophør af hjælpeforanstaltninger besluttes af Beslutningsteamet, medens 
forlængelse af hjælpeforanstaltning efter den unges 18. år besluttes af socialchef/fagchef. 
Beslutningsteamet behandler også alle sager om tildeling eller fratagelse af plejetilladelse. 
Beslutningsteamet skal én gang i kvartalet sende en redegørelse over behandlede sager til 
Socialudvalget. Akutte anbringelser kan iværksættes af socialchef/fagchef med 
udvalgsformandens godkendelse. Nægtelse af hjemgivelse og anbringelse udenfor Grønland 
afgøres af Socialudvalget. Ophør af hjælpeforanstaltninger afgøres af Beslutningsteamet. 
Anbringelser udenfor hjemmet indberettes til Departementet for Familie og Justitsvæsen. 
 
 
 

6. Socialforvaltningernes normeringstal, antal ansatte, personalets 
uddannelsesbaggrund samt sagstal 

 
 

Qaasuitsup Kommunia:  Normering 74 stillinger 
De 74 stillinger er besat af personale med flg. uddannelser: 8 socialrådgivere (3 af disse i 
mellemlederstillinger og 4 på børn- og ungeområdet, hvoraf 1 er ny og 1 stilling er ubesat). 
Uddannelsesbaggrund for de resterende 66: HK-uddannelse (38), TNT-uddannelse (1), 
sundhedsassistent (1) pædagog (6), socialmedhjælper (16) og ufaglært (4). Ud af disse 74 har 25 
gennemgået modulopbygget rådgivningsassistentuddannelse.  
Ud af de 74 ansatte beskæftiger 16 ansatte primært med sagsbehandling på børn- og 
ungeområdet. Det skal hertil bemærkes, at antallet af personale, der beskæftiger sig med 
sagsbehandling på børn- og ungeområdet er cirkatal, da samme sagsbehandlere nogle steder også 
kan have sager på andre områder som handicap, offentlig hjælp m.v. 
Ansættelsens varighed: Korteste er 1 måned og længste ansættelsestid er 30 år. Laveste og 
højeste gennemsnitlig ansættelsestid i de lokale socialforvaltninger: Laveste er Qaanaaq: 2 år. 
Højeste gennemsnit er Qasigiannguit: 11,6 år. Ansættelsestid i Qaasuitsup Kommunias 
socialforvaltninger samlet i alle 8 lokalafdelinger er i gennemsnit: ca. 7 år. 
Det har ikke været muligt at få sagstal pr. sagsbehandler, da sagsbehandlere på børn- og 
ungeområdet også kan have andre sager på andre områder som handicap, offentlig hjælp m.v. 
Ifølge oplysninger fra lokalafdelingerne i Qaasuitsup Kommunia er der udover de anbragte børn og 
unge, omkring 570 aktive sager, hvor børn er involveret.  Kun i enkelte bygder har det været 
muligt at indhente tal. 
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Qeqqata Kommunia:  Normering  34 stillinger 
De 34 stillinger er besat af personale med flg. uddannelser: 6 socialrådgivere (1 af disse med 
ledende stilling på børn- og ungeområdet). Uddannelsesbaggrund for de resterende 28: Pædagog 
(1), HK-uddannelse (17), socialhjælper (1), anden uddannelse (7) og ufaglært (2). 
Ud af de 34 ansatte beskæftiger 10 ansatte primært med sagsbehandling på børn- og 
ungeområdet. Det skal hertil bemærkes, at antallet af personale, der beskæftiger sig med 
sagsbehandling på børn- og ungeområdet er cirkatal, da samme sagsbehandlere også kan have 
sager på andre områder som handicap, offentlig hjælp m.v. 
Ansættelsens varighed: Korteste er 3 måneder og længste ansættelsestid 20 år. Ansættelsestid i 
Qeqqata Kommunias socialforvaltninger samlet i de 2 lokalafdelinger er i gennemsnit: ca. 3,6 år. 
Det har ikke været muligt at få sagstal pr. sagsbehandler, da sagsbehandlere på børn og 
ungeområdet også kan have andre sager på andre områder.  
 
 
Kommuneqarfik Sermersooq:  Normering 48 stillinger 
I Nuuk og Tasiilaq er antallet af ansatte afgrænset til ansatte i Børn- og Familieafdelinger. I Børn- 
og Familieafdelingen i Nuuk er normeringen på 32 og 7 i Tasiilaq. I Paamiut er der i alt 8 ansatte i 
socialforvaltningen og 1 i Ittoqqortoormiit. Ud af de 48 ansatte, beskæftiger 37 ansatte primært 
med børn- og ungeområdet, herunder rådgivning samt anbringelsesområdet. Ud af de 37 sidder 6 
ansatte i ledende stillinger. Ud af Kommuneqarfik Sermersooqs 26 normerede socialrådgiver/ 
sagsbehandler stillinger er 17 af disse besat af socialrådgiveruddannede, der også har gennemgået 
en række opkvalificerende kurser/uddannelser indenfor området. 6 socialrådgiver/sagsbehandler 
stillinger var ubesatte på undersøgelsestidspunktet. De resterende 14 ansattes uddannelser er 
eksempelvis HK, rådgivningsassistent, barnehjælper.  
Omkring sagstal pr. sagsbehandler er der eksempelvis i Nuuk et anbringelsesteam, bestående af 4 
socialrådgivere, der på rejseteamets undersøgelsestidspunkt havde 263 børnesager. Iflg. 
afdelingsleder i Børn- og Familieafdelingen, er sagsantallet pr. sagsbehandler omkring 70-80 sager 
og når en stilling bliver ledig, bliver sagerne fordelt mellem de andre og antallet af sager kan derfor 
nemt komme op på 100 børnesager pr. sagsbehandler. Personalet efterlyser vejledende sagsantal, 
således at man i socialforvaltningerne kan ansætte det antal fagligt personale, der kan udføre 
sagsbehandlingen på tilfredsstillende vis.  
Det har ikke været muligt for rejseteamet at undersøge aktive sagstal pr. sagsbehandler i alle 
kommunens afdelinger, primært på grund af sagsmængderne, hvor det tidsmæssigt ikke var 
muligt at undersøge antallet af andre aktive sager og det var nødvendigt for rejseteamet at 
prioritere hovedopgaven med at afdække handleplansområdet. 
 
 
Kommune Kujalleq:  Normering 18 stillinger 
De 18 stillinger er besat af personale med flg. uddannelser: 4 socialrådgivere (3 af disse med 
ledende stillinger). Uddannelsesbaggrund for resterende 14: Pædagog (4), HK-uddannelse (6) og 
anden uddannelse (4). 
Ud af de 18 ansatte, der beskæftiger sig med sagsbehandling i socialforvaltningen, beskæftiger 5 
ansatte primært med sagsbehandling på børn- og ungeområdet. Det skal bemærkes, at antallet af 
personale, der beskæftiger sig med sagsbehandling på børn- og ungeområdet er cirkatal, da 
sagsbehandlerne også kan have sager på andre områder som handicap, offentlig hjælp m.v.  
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Det har ikke været muligt at få sagstal pr. sagsbehandler på grund af sagsbehandlernes manglende 
tid og for mange arbejdsopgaver. Dog har lokalafdelingerne i Kommune Kujalleq kunnet give et 
samlet cirkatal på 210 aktive sager, hvor børn er involveret. 
 
 
Generelt for alle kommuner: 
 
På landsplan drejer det sig om omkring 68 sagsbehandlere, der beskæftiger sig primært med børn- 
og ungeområdet. Ud af disse er 35 socialrådgiveruddannede, 7 stillinger var ubesatte og de 
resterende 26 stillinger er besat med ansatte med andre uddannelser som: pædagog, 
sundhedsassistent, socialmedhjælper, HK og rådgivningsassistent. På grund af tidspres og 
tidspunktet for undersøgelsen (sommerferietid), har det ikke været muligt for rejseteamet at 
indhente alle lokale tal, især konkrete sagstal pr. sagsbehandler, da det vil kræve 
medarbejderressourcer og yderligere tid. De få lokale medarbejderressourcer, der har været 
tilstede på undersøgelsestidspunktet, har udover at hjælpe rejseteamet med alle relevante 
oplysninger, skullet tage sig af henvendelser, sagsbehandling og akutte sager. Rejseteamets 
højeste prioritet har derfor været hovedopgaven omkring anbringelsessager, handleplaner og 
manglende på samme. Som det også ses under afsnit 5, er alle storkommuner organiseret 
forskelligt og har forskellige ansvarsområder.  
 
Selvom der er normeret et antal socialrådgiverstillinger i alle kommuner, er hovedparten af 
stillingerne ikke besat af socialrådgiveruddannet personale, men af personale med anden 
uddannelse. Særligt skal bemærkes, at mange sagsbehandlerstillinger er besat af HK-uddannet 
personale, der for manges vedkommende i de senere år har gennemgået modulopbygget 
uddannelse som rådgivningsassistent.  
 
Derudover er der stor udskiftning i gruppen af socialrådgiveruddannede. At normerede stillinger 
på socialrådgivere hidtil ikke har været besat efter hensigten, skyldes primært lønnen, som mange 
ikke betragter som svarende til opgavernes omfang og det store arbejdspres på socialområdet. 
Der er tillige forskel på løn mellem nyuddannede socialrådgivere efter den nye uddannelse og 
socialrådgiveruddannede efter den tidligere socialrådgiveruddannelse. Selv efter 15 års erfaring 
som socialrådgiver, må man tage ekstra socialvagter for at komme på lønmæssigt niveau med de 
nyuddannede socialrådgivere. Det er en overenskomstmæssig problemstilling der gør, at erfarne 
socialrådgivere, der i sin tid har fået den generelle socialrådgiveruddannelse, ikke bliver 
kompenseret i lønnen i forhold til nyuddannede professionsbachelor socialrådgivere, hvilket også 
har betydning for rekruttering af erfaren og dygtig personale i kommunernes socialforvaltninger.  
 
Det skal dog også bemærkes, at det ikke altid er lønnens størrelse, der alene fører til stor 
personaleudskiftning. Det er arbejdspresset, sagsmængden og stresset, der er forbundet med 
bevidstheden om manglende tid til den enkelte borger og de mange administrative opgaver. Det 
vil være en hjælp for alle sagsbehandlere, især nye medarbejdere, hvis alle kommuner har en 
håndbog med kompetenceplaner, arbejdsprocedurer, journalisering og andre praktiske 
anvisninger på, hvordan sager på børn- og ungeområdet eller andre områder skal behandles. 
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7. Introduktion af KANUKOKAs manualer omkring Netværksmøder 
 
Samarbejde om børn og unge mellem lokale aktører som socialforvaltning, skole, daginstitution, 
sundhedsvæsen, politi og andre kan være forskellig fra kommune til kommune eller fra by til bygd, 
lidt afhængig af, hvilke procedurer instanserne har på området. Netværksmøder realiseres nogle 
steder og i forskellig grad, medens der ikke laves netværksmøder andre steder. En administrativ 
arbejdsgruppe under KANUKOKA med repræsentanter fra kommunernes socialforvaltninger, 
skoler og daginstitutionsområdet samt enkelte relevante departementer under selvstyret er derfor 
kommet med input og forslag, der skal føre til et mere helhedsorienteret og forpligtende 
samarbejde mellem forældre og de instanser, der arbejder med børn og unge. KANUKOKAs 
færdige manualer om Netværksmøder blev sendt til alle kommuner samt andre interessenter 
ultimo 2013. 
  
Manualerne, der kommer med bud på, hvordan samarbejdet lokalt kan foregå for at sikre, at et 
barn i vanskeligheder får den nødvendige hjælp, blev kort introduceret af rejseteamets 
medlemmer i alle kommuners lokalafdelinger. Enkelte steder bruges de allerede, andre steder 
havde de ikke modtaget manualerne. Det generelle indtryk er, at medarbejderne er glade for 
manualerne og finder dem letanvendelige i deres hverdag. Enkelte steder bruger de skemaerne 
direkte ved blot at udskifte KANUKOKAs logo med kommunens. Samarbejdet lokalt kan være 
meget forskellig, nogle steder fungerer det godt, mens det kan være vanskeligt andre steder. Det 
lovpligtige lokale Tværfaglige Samarbejdsudvalg fungerer de fleste steder efter hensigten, mens 
det andre steder kan være bedre. Det, der ikke har ændret sig særlig meget igennem mange år er, 
at socialforvaltningernes nærmeste samarbejdspartnere som skole, sygehus eller andre regner 
med, at socialforvaltningen påtager sig alle former for opgaver, når blot det drejer sig om borgere, 
selvom disse instanser selv har forpligtelse til at hjælpe indenfor deres eget regi. Med manualerne 
er det er også et håb, at underretninger om børn i vanskeligheder bliver sat i system. Det er også 
vigtigt at huske, at et samarbejde kan vanskeliggøres i mindre byer, der ikke har fastansatte læger, 
men lægevikarer, der måske udskiftes hver 3. måned og politiet, der kan have betjente 
udstationeret i nogle måneder ad gangen. Lokalkendskab og længerevarende samarbejde har en 
positiv indflydelse på de forskellige indsatser. 
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Med henblik på bedre samarbejde lokalt opfordrer de lokale medarbejdere i socialforvaltninger og 
familiecentre til, at alle lokale arbejdspladser, der har med børn og unge at gøre, tilbydes fælles 
kurser med udgangspunkt i KANUKOKAs manualer om Netværksmøder, hvor 
bygderepræsentanter også deltager. Lokalt kan der således efter kurset aftales mellem parterne, 
hvordan det fremtidige samarbejde i praksis skal foregå. 
 
 

8. Opdatering af handleplaner 
 
Når rejseteamets medlemmer har afdækket anbringelsesområdet lokalt, afklares hvilke 
kommuner/byer, der ønsker hjælp udefra. Hjælp til opdatering og/eller opstart af handleplaner, 
der færdiggøres senere af den lokale sagsbehandler, påbegyndtes i løbet af juni 2014. Følgende 
byer ønskede hjælp udefra: 
 
Kommune Kujalleq: Narsaq og Qaqortoq.  
Kommuneqarfik Sermersooq: Nuuk, Tasiilaq og Paamiut.  
Qeqqata Kommunia: Sisimiut og Maniitsoq. 
Qaasuitsup Kommunia: Qaanaaq, Uummannaq og Ilulissat. 
 
Hjælp til opstart af handleplaner startede i Narsaq i løbet af maj og juni måned. Afhængig af, om 
der lokalt er sagsbehandlere tilstede, startes hjælpen efter aftale med de lokale 
socialforvaltninger. 2 socialkonsulenter/socialrådgivere fra Departementet for Familie og 
Justitsvæsen samt 2 socialrådgiverstuderende har opdateret og opstartet handleplaner i Narsaq, 
Nuuk, Tasiilaq og Uummannaq. Da manglende handleplaner eller handleplaner der skal opdateres 
er mange i Nuuk og Tasiilaq, skal disse byer have hjælp i flere omgange. Rejseteamets 2 
medlemmer/socialrådgivere, har opstartet handleplaner i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq, Paamiut 
og Ilulissat. Ultimo september 2014 er status, at hjælp med opdatering af handleplaner i Qaanaaq 
er i gang. Når Qaanaaq er klar, vil rejseteamets ene medlem fortsætte med at hjælpe og opstarte 
handleplaner i Tasiilaq og Nuuk. På grund af ferietid og få sagsbehandlere i socialforvaltningerne, 
har det i nogle tilfælde været nødvendigt for hjælperne selv at lave handleplaner, specielt i 
Narsaq, Nuuk og Tasiilaq.  
 
I ovennævnte byer, som har ønsket hjælp fra konsulenter udefra og hvor der i en anbringelsessag 
er lavet en handleplan, men hvor opdatering mangler, opstarter konsulenten i samarbejde med 
socialforvaltningen arbejdet med at sørge f.eks. for, at forældre indkaldes til samtale, indhenter 
oplysninger fra skole, daginstitution eller andre og sørger for at udfylde handleplanens grunddata 
(personoplysninger om barnet, familieforhold, boligoplysninger), således at sagsbehandler efter 
personlige samtaler med forældre og barn kan lave vurderinger samt færdiggøre handleplanen og 
få den underskrevet.  
 
Da hele afdækningen endelig var færdig medio september 2014, var der ud af 642 anbragte, 500 
anbringelsessager med manglende handleplaner eller manglende opdatering af handleplaner. 
Ultimo september 2014 er status, at 188 handleplaner er færdige og 190 handleplaner er 
opstartet, i alt 378. Der mangler således stadig 122 sager med manglende handleplan eller 
manglende opdatering af handleplan og disse sager er for hovedparten fra Kommuneqarfik 



14 
 

Sermersooq samt Qaasuitsup Kommunia. Et medlem af rejseteamet fortsætter med at udføre 
opgaven med at opstarte handleplaner i løbet af oktober og det må påregnes, at alle handleplaner 
vil være opdaterede ultimo 2014.  
 
 
 

 

 
Andre relevante oplysninger: 

 
Lovgivningen om hjælp til børn og unge 
 
Gældende Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge er komplekst og 
stiller mange krav om faglighed og professionel sagsbehandling. Lovgivningen er formuleret som 
om, at alle ansatte der skal udføre de mange opgaver er særligt uddannede indenfor børn- og 
ungeområdet, hvilket ikke er tilfældet, som det kan ses på kommunernes personalenormeringer/ 
de faktisk ansatte. Dette nævnes særskilt, da det også hænger sammen med de manglende 
handleplaner. Hvis/når nuværende forslag til lov om hjælp til børn og unge, der har over dobbelt 
så mange §§-er som nugældende og sandsynligvis vil stille endnu større krav til udførelse og 
faglighed, bliver vedtaget i Inatsisartut, kan det ikke undgå at vække bekymring, at det er de 
samme antal sagsbehandlere i kommunerne, der kommer til at udføre arbejdet. Man må håbe, at 
kravene i lovgivningen ikke er så urealistiske, at dem der skal føre lovgivningen ud i praksis ikke 
giver op. Lovgivning bør udformes, så den så vidt muligt kan implementeres af sagsbehandlere 
med en ikke-akademisk baggrund. Forenkling af lovgivning og den administrative praksis vil have 
en vigtig betydning for det personale, der skal føre det ud i livet. Lovgiverne bør derfor være 
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opmærksomme på disse forhold, således at der laves præcise vejledninger og letanvendelige 
skabeloner, så et begrænset antal og travl personale ikke skal bruge unødig tid på at finde rundt i 
lovgivningens anvisninger.  
 
Selvom hovedparten af de ansatte i kommunernes socialforvaltninger ikke har relevant socialfaglig 
uddannelse, men har andre uddannelser, må man til deres ros bemærke, at de i det daglige gør et 
stort stykke arbejde og gør hvad de kan for at udføre opgaverne bedst muligt i henhold til 
gældende lovgivning. De bør derfor sikres løbende opkvalificering. 
 

 
Handleplanernes betydning 
 
Årsager til manglende handleplaner 
Kommunerne anvendte Departementet for Familie og Justitsvæsens handleplanskema fra 2003, 
som de fleste ikke fandt særlig brugervenlig eller tidssvarende, hvor forhold omkring barnet og 
forældrene blandes sammen og er besværlig at udfylde. Mange har således undladt at udfylde 
skemaet, både i nye anbringelsessager eller eksisterende handleplaner, der skal opdateres. Det er 
dog ikke det alene der har gjort, at mange handleplaner ikke er blevet lavet eller blevet opdateret. 
De fleste begrundelser har været manglende personaleressourcer, overbebyrdede 
sagsbehandlere, stor arbejdsbyrde, sproglige problemer, tidskrævende skriftlige oversættelser, 
manglende overblik over sager og nødvendig prioritering af de mest presserende opgaver. Efter at 
kommunerne er blevet sammenlagt, er det til tider svært at finde ud af, hvilken by/kommune, der 
har ansvaret for at lave handleplanen. Eksempler på nogle udtalelser fra de interviewede i 
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk: Sagsantallet er for højt, manglende personaleressourcer, 
normeringen er for lille, det er spørgsmål om prioritering, personaleudskiftning, overbebyrdede 
sagsbehandlere, arbejdspres, akutte sager prioriteres højere. Tasiilaq: Manglende overblik over 
sagerne, travlhed, manglende tid, mangel på fast tolk, sproglige problemer, tidskrævende skriftlige 
oversættelser. Paamiut:  Ressourcemangel, for mange sagsområder at løse i dagligdagen. 
Ittoqqortoormiit:  Mangel på faglig kompetence.  
 
 
Hvem laver handleplanen og hvad skal handleplanen indeholde 
En handleplan skal være overskuelig og nem at udfylde, en skabelon, hvor relevante oplysninger 
fremgår, men med mulighed for at vedlægge bilag med særlige udtalelser fra f.eks. psykolog. En 
handleplan er ikke blot et skema, der skal udfyldes administrativt. For at kunne lave en 
meningsfuld handleplan inden selve anbringelse af barnet, kræver det, at sagsbehandler skal have 
et godt kendskab til barnet og familien – hvilket langt fra altid er tilfældet. Det mest almindelige er 
derfor, at f.eks. daginstitution, skole, fritidsordning, PPR, sundhedsvæsen eller andre sender en 
udtalelse om, hvad de har kendskab til. Komplicerede anbringelsessager kræver udtalelser fra 
professionelle, som kan være psykolog, læge m.fl. og det er ikke altid, at dette kan indfries lokalt 
og det er nødvendigt med hjælp fra kommunens centrale afdeling, hvor der er ansat psykolog. 
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Bag en handleplan er der et barn og dets forældre, der skal inddrages i kommende indsatser og 
hvor en udførlig handleplan kan være forbundet med 10 forskellige opgaver.  Udover 
personoplysninger om barnet skal f.eks. familieforhold beskrives, helbredsforhold hos barnet skal 
undersøges via sundhedsvæsen, problemernes art beskrives, der foretages hjemmebesøg for at 
kunne beskrive situationen i hjemmet, indsatser skal planlægges sammen med barn og forældre 
og disse indsatser skal beskrives. 
  
Det har en stor betydning for barnet og dets forældre, at den anbringende kommune/by er den 
der laver handleplanen, da det er det lokale personale, der har det bedste kendskab til familien og 
som regel den, der skal iværksætte hjælpeforanstaltninger til forældrene, så disse kan blive styrket 
til igen at varetage forældrerollen på for barnet mere betryggende vilkår. Rejseteamets 
undersøgelse har vist, at alt for mange anbragte børn og unge både mangler handleplaner og 
opdateringer, både i socialforvaltningerne, men også på anbringelsesinstitutionerne. Når barnet 
eksempelvis er anbragt i en anden by/kommune, kan barnet risikere at være anbragt i årevis, 
selvom der måske har været en chance for en hjemgivelse på et tidligere tidspunkt, hvis forhold 
hos forældrene der var årsag til anbringelsen, blev fulgt op med hjælpeforanstaltninger. Det 
kræver derfor, at en handleplan også indeholder mål der skal nås og hvornår vurdering skal ske i 
forhold til hvad der skal arbejdes på og ikke mindst, hvem af de implicerede parter, der gør hvad 
og hvornår.  
 
Rejseteamets undersøgelse har vist, at handleplaner også har en betydning for økonomien på 
anbringelsesområdet. Når der er mangel på personaleressourcer til løbende at tjekke 
anbringelsessagerne, kan det ske, at flytninger eller manglende handleplaner overses og en 
kommune kan risikere at betale for udgifter, som en anden kommune rettelig skal betale. 
Mennesker flytter, også de anbragte børns forældre og det er vigtigt, at sager videresendes til 
tilflytningskommunen. 
 
I forbindelse med undersøgelse og afdækning af anbringelsesområdet, blev der lavet et nyt og  
mere brugervenligt handleplanskema, som blev adskilt, således at der laves en handleplan for 
barnet og en anden for forældrene. Disse nye skemaer vil blive anvendt fremover med start fra 
nye sager. 
 
 

Efter kommunesammenlægningen 
 
Efter at kommunerne blev sammenlagt i 2009 er tiden derefter brugt til harmonisering af 
arbejdsgange på alle områder og i de første år har alle kommuner brugt til tilpasning til de nye 
forhold. På børn- og ungeområdet blev fra alle kommuner udtalt, at de inden sammenlægningen 
trods alt havde bedre styr på deres sager end de har i dag, hvor sagerne i dag primært afgøres 
centralt i kommunens fagudvalg og ikke lokalt. Efter at sagsgange og beslutninger blev ændret, 
udtalte sagsbehandlerne at der nu går længere tid, før en beslutning træffes i en anbringelsessag. 
Derudover udtaler sagsbehandlerne, at sagsbehandlingen er blevet langsommere og beføjelserne 
blevet mindre.  Borgerne er kommet med klager over langsommelig sagsbehandling. 

 



17 
 

 
 
 
Børns rettigheder 
 
I forbindelse med afdækning af anbringelsesområdet, blev personalet i socialforvaltningen spurgt 
om deres kendskab til børns rettigheder. Personalet har et generelt kendskab til børns rettigheder 
og mener, at det er på sin plads at gøre børns rettigheder synlige og at der laves kampagner om 
disse. Lokalt gives der dog også udtryk for, at der sideløbende med kampagner om børns 
rettigheder bør laves informationskampagner i forhold til forældre om deres pligter og ansvar og 
hvilken betydning forældremyndigheden har i forhold til barnets rettigheder. Det lader til, at 
forældre mange steder føler, at det offentlige er efter dem i stedet for at støtte dem i deres 
opdragelse af børnene.  Der blev fortalt eksempler på misforståelser, især når det drejer sig om 
forældre, der i forvejen har en svag forældrerolle og hvor børn styrer deres forældre, der holder 
sig tilbage med at sætte grænser for deres børn og tror, at børn har ret til at bestemme og må sige 
nej, hvis forældrene kræver at de eksempelvis skal være hjemme til et bestemt tid om aftenen. 
Der er behov for at styrke forældrerollen. 
 
Det offentlige har tilsyneladende også en forventning om, at forældre som personale i skoler, 
daginstitutioner, socialforvaltninger og andre alle har samme kendskab til FN´s Konvention om 
Barnets rettigheder og dens budskaber – dette er ikke tilfældet. Der er behov for konkret viden og 
fælles forståelsesramme. Det foreslås derfor, at der laves kurser og/eller informationskampagner 
til: 
 

1) Forældre om, hvordan børnekonventionen skal forstås og hvordan de som forældre bedst 
kan støtte deres barn 

2) Børn om deres rettigheder og pligter 
3) Personale og medarbejdere, der har med børn og unge at gøre om, hvordan 

børnekonventionen bruges i praksis 
 
 

Samarbejde omkring anbragte børn 

 
Når der er så få faguddannet personale i kommunernes socialforvaltninger til at varetage 
opgaverne på børn- og ungeområdet, er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem 
socialforvaltning og anbringelsessted omkring det anbragte barn. Det er eksakt Selvstyrets 
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døgninstitutioner samt private døgninstitutioner, der her tænkes på, da disse har flest 
faguddannet personale, der er vant til at arbejde med børn og unge og hvor ressourcedeling og 
brug af hinandens faglighed kan være et fælles samarbejdstema. Undersøgelsen har vist, at der er 
godt samarbejde mellem socialforvaltninger og enkelte døgninstitutioner under selvstyret, men at 
der bør være et bedre og tættere samarbejde mellem anbringende kommune og anbringelsessted. 
Det har en stor betydning for den anbringende kommune, at døgninstitutionerne laver 
halvårsrapporter og behandlingsplaner for de anbragte børn. Forpligtelse til at følge barnet og 
beskrive hjælpeforanstaltningerne går begge veje. Det samme gælder samarbejde med de 
anbragte børns forældre. Vigtigt er det også at afstemme forventninger til hinanden, da både 
socialforvaltning og døgninstitution kan have forskellige forventninger især omkring opgavernes 
udførelse.  
 
Sagsbehandlere i kommunerne samt anbringelsessteder skal være mere bevidste om, at de 
anbragte børns forældre for det meste viser stor samarbejdsvilje og selv har ønsker om 
forbedringer. Der er mange eksempler på, at forældre til anbragte børn med interesse og med kort 
tids varsel kommer til et møde omkring barnet, hvis de bliver bedt om det, selvom de har et 
timelønnet arbejde og mødet foregår midt i deres arbejdstid. 

 
 

Familiecentre 
 
I kommunernes arbejde på børn-unge-familieområdet har de kommunale familiecentre og 
familiehuse en vigtig betydning. I stort set alle byer i Grønland, findes der nu familiecentre og 
familiehuse, bortset fra Uummannaq og Ittoqqortoormiit. Det har siden 2006 været muligt for 
kommunerne at søge om tilskud til familiecentre i form af 50% tilskud til lønudgifter for ansatte i 
familiecentrene. 
 
Rejseteamets undersøgelse har vist, at der er et stort antal børn, unge og familier der har behov 
for hjælp af forskellig art. En del af familiehusene er under opstart og i gang med at tilrettelægge 
deres kommende indsatser. Det er glædeligt, at der i familiecentre og familiehuse er ansat 
fagpersoner som socialrådgivere, pædagoger, familievejledere, miljøarbejdere og 
forebyggelseskonsulenter. I forhold til de mange børn- og ungesager vil familiecentre og 
familiehuse få stor betydning i det samlede familiearbejde i kommunerne og deres lokalafdelinger.  
Når alle familiecentre og familiehuse er kommet godt i gang, vil de i højere grad aflaste 
socialforvaltningernes sagsbehandlere i forhold til familiearbejde. Som eksempel kan nævnes, at 
socialforvaltningen i Aasiaat kan henvise familier med børn til familiehuset og hvor der kan laves 
handleplan for familien i fællesskab og lave opfølgning. Samme socialforvaltning kan også henvise 
f.eks. en mor med 3 børn i 3 uger til nærmere udredning i Ilulissat familiecenter. Det er ligeledes 
planen, at familiehuse foretager samtaler med hjemgivne tidligere anbragte børn og unge. Der er 
også ønsker om, at der på sigt under familiehuse/familiecentre etableres væresteder for børn og 
unge, så de har et sted at være, når de har behov for det. Dette behov er størst i yderområderne, 
hvor der er begrænset tilbud. 
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Plejefamilier 
 
Når det tidsmæssigt har været muligt, har rejseteamets medlemmer haft interview med enkelte 
plejefamilier.  Her er et par eksempler: En plejefamilie har haft et lille barn i pleje fra en anden 
kommune/by i omkring 2 år. Anbringelseskommunen har på forhånd meddelt, at plejefamilien må 
regne med tidsubestemt pleje af barnet, da forældre er misbrugere og har haft svært ved at tage 
ansvar for deres børn, hvor den yngste blev anbragt uden samtykke. Plejeforældrene har selv 
sørget for telefonisk kontakt til forældre, så de kan vide, at barnet har det godt. Når plejeforældre 
som familie har skullet tage på ferie, har de et par gange ansøgt barnets hjemkommune om tilskud 
til rejseudgifter, men har fået telefonisk afslag. De skiftende sagsbehandlere har gjort det umuligt 
at finde ud af, hvilken sagsbehandler der kan kontaktes og der kommer ingen svar på 
henvendelserne. Plejefamilien udtaler, at de ved hvilke rettigheder og ansvar de har som 
plejefamilie, men ønsker et bedre samarbejde med det offentlige. 
Et andet eksempel: En plejefamilie i en bygd har to skolesøgende børn i pleje.  Begge børn er glade 
for deres plejeforældre og omvendt. Der er ingen problemer med at kontakte bygdekontoret, når 
de har haft brug for det. Plejefar er fanger og har en jolle. De er meget interesseret i at kende 
mere til deres rettigheder som plejeforældre og hvordan de skal forholde sig til børnene, hvis disse 
får brug for lidt mere specifik hjælp. De har som plejeforældre med kort varsel fået tilbudt kursus 
for plejeforældre inde i byen, de har været meget interesseret. Problemet har været, at plejefar 
som forsørger ikke bare kan forlade sit erhverv som fanger uden økonomisk kompensation i flere 
dage og de kunne i øvrigt ikke finde pasning til deres plejebørn med så kort varsel. Disse 
plejeforældre har brug for lidt mere viden om rettigheder og pligter og de ønsker, at der blev 
tilbudt kursus lokalt, hvor nærliggende bygder eksempelvis kan slås sammen. 
 
Rejseteamets undersøgelse bekræfter, at de allerfleste børn og unge der anbringes udenfor 
hjemmet, bliver anbragt hos plejefamilier, primært i byer. I Østgrønland er der også anbragte børn 
i alle bygder. Disse plejefamilier varetager omsorg og pleje af omsorgssvigtede børn og unge, der 
kan have ekstraordinære behov for støtte og hjælp. Alle plejefamilier, uanset om de er nye 
plejeforældre eller ej bør derfor tilbydes løbende kurser i både egne rettigheder som 
plejeforældre, men lige så meget omkring hvilke behov omsorgssvigtede børn har og hvordan man 
bedst kan give dem støtte i det daglige. Mange plejeforældre er også usikre på, hvordan de 
konkret skal forholde sig til plejebørns biologiske forældre, især hvis disse er misbrugere eller på 
anden måde er ustabile. Disse plejefamilier gør et stort stykke arbejde og bør tilbydes støtte i form 
af kurser og rådgivning. 
 

 
Bygder 
 
Selvom det for rejseteamet ikke har været muligt at besøge bygderne udover enkelte bygder, fik 
rejseteamet oplysninger fra personalet i socialforvaltningerne, der bekræfter, at der er børn og 
unge i bygderne, der har behov for bedre tilbud på hjælp, end tilfældet er i dag. I bygderne er der 
ingen fritidstilbud, ingen eller dårlige legepladser, ingen væresteder for børn og hvis de er udsat 
for omsorgssvigt, har de ingen steder at henvende sig. Bygdekontorerne har begrænsede 
personaleressourcer og har sjældent mulighed for at ansætte uddannet personale, der gør deres 
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bedste for at varetage opgaverne og videreformidler disse til det personale i byerne, der har 
kompetence til at lave hjælpeforanstaltninger. Bygdebestyrelserne har begrænsede muligheder 
for at påvirke tiltag, da de har meget begrænset kompetence tildelt af kommunalbestyrelserne. 
Bygdebestyrelserne har givet udtryk for, at de har behov for mere viden på børn- og ungeområdet 
og især hvordan de skal forholde sig, hvis de fra borgerne får henvendelser omkring 
omsorgssvigtede børn. Da der naturligt kan forekomme inhabilitet blandt folkevalgte og ansatte i 
små samfund, er det således sagsbehandlerne fra byerne, der kommer til bygderne og 
sagsbehandler især i børnesager, men bygdekontorerne har et ønske om, at de bliver besøgt lidt 
oftere.  
 

 
Tilsyn 
 
Når Departementet for Familie og Justitsvæsens ansatte kommer på tilsynsbesøg er det ønskeligt, 
at de også vejleder og hjælper med, hvordan lovgivning skal bruges i praksis og ikke alene 
kontrollerer fejl og mangler i diverse sager. Det vil være mere brugbart, hvis de fremlægger og 
vejleder omkring, hvordan man bedst retter op på fejlene. Dette gælder ikke alene selvstyrets 
tilsynsbesøg, men gælder også kommunernes centraladministrations tilsynsbesøg. Når 
departementet efter tilsynsbesøg fremsender tilsynsrapport med anonymiserede personsager, er 
det tidskrævende for socialforvaltningerne at finde rundt i dem og det er ønskeligt, at cpr-numre 
og navn skrives, så de hurtigere kan tage sig af sagerne. Tilsynsbesøgene bør være med sigte på 
hjælp til selvhjælp og der er måske brug for at revidere formål og metode, så alle får mest ud af 
tilsynet. 
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Lokale kurser 
 
Når Departementet for Familie og Justits udbyder kurser indenfor socialområdet, er det normalt, 
at få ansatte i kommunerne deltager i et kursus i f.eks. Nuuk og de få deltagere får at vide, at de 
må videregive deres nye viden videre til deres kolleger, når de kommer hjem. For det første er det 
ikke altid hver by, der bliver repræsenteret og for det andet, venter arbejdet og videregivelse af 
kursusindhold kommer i anden række. 
 
Alle socialforvaltningers personale har et stort ønske om, at der afholdes relevante kurser lokalt og 
især når det drejer sig om sagsbehandling i sociale regelsæt og om hvordan lovgivningen skal 
praktiseres, således at så mange som muligt deltager i kurserne og hvor kursuslederne samtidig 
kan lave praktiske øvelser og rutiner. Alle har et ønske om, at kurserne afholdes på grønlandsk.  
Indtil der på sigt kan ansættes fagpersonale alle steder, må det sikres, at personalet får de kurser 
og opkvalificeringer, de har brug for og som de efterspørger. 
 
Det er forståeligt, at det personale der skal praktisere lovgivningen lokalt, skal være meget 
opmærksom og varsom, så tingene gøres rigtigt. Når det er en kompleks lovgivning, hvor 
hovedparten af sagsbehandlerne ikke har en særlig uddannelse på børn og ungeområdet og 
hovedparten har grønlandsk sprog, er der heller ikke ret mange der tænker på, hvor tidsrøvende 
det kan være at skulle forholde sig til oversat materiale, som kan være meget uforståelig, hvis man 
ikke er vant til eller har mange års erfaring i at arbejde med lovgivning i praksis. Personalet i 
socialforvaltningerne har derfor brug for opbakning og anerkendelse af, at de udfører et tungt 
arbejde, selvom de ikke har en socialfaglig baggrund. En anerkendelse fra deres ledelse, men også 
i forbindelse med forskellige undersøgelser på socialområdet, hvor fokus ofte kan være på fejl og 
mangler, uden samtidig at kigge på sammenhænge, udfordringer og begrænsninger. Der bør 
kigges på de bagvedliggende årsager, så der kan rettes op på fejlene. Der bør også fokuseres på, 
hvad personalet har af kvalifikationer og erfaringer og ikke, hvad de mangler at være gode til. Kort 
sagt, fokusér på muligheder frem for begrænsninger. 
 
Derudover har sagsbehandlerne udtrykt ønsker og behov for at blive opkvalificeret i blandt andet 
sociallovgivning, sagsbehandlingsloven, børnesamtale, metodeudvikling, fælles forståelsesramme, 
personlig udvikling, snifning og dens konsekvenser, værktøjer til selvmordstruede unge, seksuelt 
krænkede børn, børns rettigheder m.m. 
 
 

Rejsehold – hjælp i tide 
 
Kommunerne er glade og taknemmelige for muligheden for at få krisepsykologisk hjælp fra 
Departementet for Familie og Justitsvæsens rejsehold, når der sker større ulykker eller i sager, 
hvor det er nødvendigt med særlig fagekspertice.  Der er dog et udtalt behov for hjælp af mere 
forebyggende karakter. 
 
På anbringelsesområdet har det længe været velkendt, at kommunerne generelt har haft brug for 
hjælp i forbindelse med at opfylde kravene om handleplaner, rette anbringelsessted eller de rette 
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hjælpeforanstaltninger og bliver ofte kritiseret for, at børn og unge ikke anbringes i tide eller bliver 
flyttet for meget rundt. 
 
Når man kigger på de faktiske forhold som er beskrevet ovenfor, både hvad angår lovgivningens 
indhold og krav samt de på børn- og ungeområdet 68 ansattes uddannelsesbaggrund, drejer det 
sig konkret om 642 børn og unge, der aktuelt er anbragt, 22 på venteliste samt 46 
efterværnssager, i alt 710 sager, disse ansatte skal varetage. Derudover er der omkring 500 aktive 
sager i Qaasuitsup Kommunia og omkring 210 sager i Kommune Kujalleq. Det har ikke været 
muligt at få antal aktive børnesager fra de øvrige 2 kommuner, ligesom det ikke har været muligt 
at indhente sagstal pr. sagsbehandler. For Kommuneqarfik Sermersooqs vedkommende har 
årsagen været sagsmængderne, og hvor det tidsmæssigt ikke har været fysisk muligt for 
rejseholdet at undersøge andre aktive sagers antal. De få lokale ressourcer, der har været tilstede 
på undersøgelsestidspunktet, har udover at hjælpe rejseteamet med relevante oplysninger, skullet 
tage sig af henvendelser, sagsbehandling samt akutte sager. Rejseteamets højeste prioritet har 
derfor været hovedopgaven med anbringelsessager, handleplaner og manglende på samme.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Konklusion 
 
Rejseteamets undersøgelse og den konkrete afdækning af handleplanerne på 
anbringelsesområdet viser, at kravene om udfyldelse af handleplaner samt opdatering af 
handleplaner for de nuværende 642 anbragte børn og unge ikke har kunnet opfyldes fuldt ud af 
kommunerne. For at kunne udføre opgaver forbundet med lovgivningen om hjælp til børn og 
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unge, kræver det et minimum af faglighed. Alt arbejdsmateriale foreligger i to sprog og når 
hovedparten/stort set alle ansatte er grønlandsksprogede, skal de også forholde sig til materialet, 
der ikke altid er indlysende at forstå. De allerfleste steder giver man udtryk for behov for hjælp til 
at gennemskue lovgivningens krav samt behov for velbearbejdede sagsbehandlingsrutiner. 
Medarbejderne skal have kompetencer i kommunikation med børn og forældre samt have 
administrative kompetencer. De skal gerne have viden og færdigheder, der er relevant for 
udførelse af arbejdet. De skal kunne vurdere, om familiens omsorgsevne for barnet er tilstrækkelig 
og de skal kunne vurdere forældres udviklingsmuligheder, når de skal lave en handlingsplan. Det er 
store krav – forståelige krav, hvis alle ansatte har særlige socialfaglige forudsætninger.  
 
Rejseteamets undersøgelse har vist, at der er stor udskiftning i gruppen af 
socialrådgiveruddannede, hvilket for manges vedkommende skyldes primært lønnen, som de 
fleste betragter som ikke svarende til opgavernes omfang. Det skal dog også bemærkes, at det 
ikke altid er lønnens størrelse, der alene fører til personaleudskiftningen, men arbejdspresset, 
sagsmængderne samt de mange administrative opgaver. Personalet i kommunernes 
socialforvaltninger gør deres bedste for at udføre opgaverne så godt som muligt og fortjener mest 
skulderklap for deres arbejde. For at nævne nogle andre sagsområder end børn og unge, er der 
handicapområdet, offentlig hjælp, ældreområdet, førtidspensionsområdet, der alle er forbundet 
med mange opgaver. Der er tale om få medarbejdere i forhold til mængderne af sager og der er 
stort arbejdspres. 
 
Ud fra disse forhold, synes det indlysende, at der etableres et centralt rejsehold, der kan være 
kommunerne behjælpelige især i komplicerede anbringelsessager, hvor barnet umiddelbart 
vurderes til at have et behandlingsbehov. Når udredning af barnets hjælpebehov er foretaget, kan 
rejseholdet anbefale kommunen det til barnet/familien mest passende hjælpeforanstaltning og 
samtidig sikre en passende anbringelsesform for barnet. Hvis der er tale om 
institutionsanbringelse af barnet, må Døgninstitutionsafdelingen i Departementet for Familie og 
Justitsvæsen tilbyde at finde den bedst egnede plads til barnet. Personalet i socialforvaltningerne 
vil også sætte pris på at få konkrete anvisninger på, hvordan de bedst kan udføre opgaver, der er 
forbundet med en anbringelse udenfor hjemmet. Dette rejsehold med ekspertice i at arbejde med 
børn-unge-familier må formodes at virke i en længere periode fremover, indtil flere faguddannet 
personale kan ansættes. 
 
Rejseteamets hovedopgave har været undersøgelse af handleplaner eller manglende handleplaner 
på anbragte børn og unge. Undersøgelsestidspunktet i sommerferieperioden har i mange tilfælde 
vanskeliggjort arbejdet for rejseteamet og har resulteret i, at det lokalt ikke altid har været muligt 
at indhente tal på f.eks. samlet sagsantal på børn- og ungeområdet udover de anbragte eller 
sagsantal pr. sagsbehandler samt oplysninger omkring personalets uddannelsesbaggrund.  
For at kunne beskrive personaleområdet i kommunernes socialforvaltninger med konkrete 
normeringer, faktiske ansatte med hvilke uddannelser, konkrete arbejdsopgaver og fordeling af 
sager på børn- og unge samt andre områder i sociale sager, sagsantal og opgavernes omfang, 
kræver det en undersøgelse på et andet tidspunkt end sommerferietiden samt passende 
tidsmæssige ressourcer til at udføre opgaven. Denne rapport skal gerne give et overblik over, 
hvordan arbejdet på socialområdet har været siden kommunernes sammenlægning i 2009 samt 
aktuelle situation på anbringelsesområdet. 
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