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Formålet med denne rapport er at give et overblik over den sociale børne- og ungeindsats i Grønland, som 
den ser ud i 2011.

Undersøgelsen er finansieret af Villum Fonden og bygger på data indhentet via oplysninger i budgetter for 
2011 for Grønlands selvstyre og landets fire kommuner. Desuden er der indhentet oplysninger fra en række 
selvejende og private institutioner, nGO-organisationer samt private organisationer og foreninger. i alt er der 
indhentet oplysninger om 141 forskellige indsatser.

hovedparten af indsatserne er i gang året rundt eller på faste tider hvert år, og en stor del af kræfterne 
bruges på etablering og drift af daginstitutioner og børnehjem. indsatser finansieret af selvstyret og kom-
munerne er typisk planlagte og en del af det sociale system, mens nye og mindre traditionelle tiltag oftest er 
iværksat af selvejende og private institutioner samt nGO-organisationer.

Målgrupperne for indsatserne er i høj grad familier med børn. Der kun få indsatser med det formål at efterud-
danne personale inden for det sociale område og kun få indsatser, der er specifikt rettet mod bygderne.
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FORORD 
 

 
Billedet af den sociale børne- og ungeindsats i Grønland er i gang med at 
ændre sig. Gennem de seneste år har Departementet for Familie, Kultur, 
Kirke og Ligestilling arbejdet for at få en bedre og mere moderne social 
indsats for børn og unge. Der er etableret familiecentre i så godt som alle 
byer, og man arbejder på at kunne give bedre hjælp til børn og unge. 
Man er desuden meget opmærksom på, at en del børn er udsat for om-
sorgssvigt, og blandt andet af den grund anbringes et stort antal børn og 
(især) unge uden for hjemmet. 

Men der er mange opgaver, der skal løses. Denne rapport om 
den sociale børne- og ungeindsats i Grønland giver et første overblik 
over, hvilken indsats der konkret gøres i forhold til børn og unge i Grøn-
land i 2011, herunder aktiviteterne i forskellige dele af landet, hvordan de 
forskellige indsatser er styret og finansieret, samt hvilke mål der er sat for 
arbejdet. 

Rapporten er udarbejdet af seniorforsker, mag.art. Else Chri-
stensen og forskningsassistent, cand.oecon. Helle Hansen. Med.o.kir.dr., 
barnläkare Annlis Söderholm har været ekstern referee på rapporten og 
har bidraget med gode forslag og kommentarer. 

Rapporten er finansieret af Villum Fonden. 

København, august 2011 
JØRGEN SØNDERGAARD 
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RESUMÉ 
 

 
Rapporten giver et billede af den sociale børne- og ungeindsats i Grøn-
land, som den ser ud i 2011. Det er en oversigt baseret på informationer 
fra Det Grønlandske Selvstyres finanslov for 2011 og tal fra de fire 
kommuners budgetter for 2011. Desuden er der indsamlet informationer 
fra en række selvejende institutioner, private institutioner, NGO-
organisationer samt private foreninger og organisationer, der i 2011 har 
én eller flere sociale indsatser for børn og unge. I alt er der informationer 
om 141 forskellige indsatser. 

De registrerede indsatser kan være dele af det almindelige etable-
rede hjælpesystem eller nye tiltag, ligesom der kan være tale om såvel 
store som små initiativer, som fx etableringen af et familiecenter, eksi-
stensen af et børnehjem, en forebyggende oplysningskampagne, et være-
sted, en mentorordning for unge eller et ferieophold. Vi har forsøgt at få 
registreret alle indsatser, men realistisk set vil der være enkelte indsatser, 
vi ikke har været opmærksomme på. Der kan være indsatser, som vi har 
vurderet, er rettet til voksne, men som andre vil vurdere, er rettet til både 
børn og voksne. Der kan desuden være indsatser, som ikke figurerer 
selvstændigt i finanslov eller budgetter, og indsatser, hvor vi ikke har 
kunnet læse, hvad indsatsen handler om. Endelig kan der være mindre, 
meget lokale indsatser, som vi ikke har haft mulighed for at få kendskab 
til. Alligevel kan vi konstatere, at vi dækker meget bredt, og at vi har 
langt størstedelen af alle indsatser med i vores registrering. 
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INDSATSERNES KARAKTER 
De beskrevne indsatser finder sted i alle dele af Grønland. Langt de fle-
ste indsatser finder sted i byerne. Halvdelen af alle indsatser finder sted i 
én by, og en fjerdedel finder sted i flere byer. Den sidste del af indsatser-
ne finder stort set sted i hele landet, det vil sige både i byer og i bygder. 
De indsatser, der finder sted i hele landet, er i langt de fleste tilfælde 
oplysningskampagner igangsat af PAARISA1

Vi har kun fundet ganske få indsatser, som primært finder sted i 
bygderne. Enkelte bygder har et værested, en sommerlejr eller lignende, 
ligesom der i nogle bygder er tilbud om et hjælpeteam fra stor-
kommunen, der kan rykke ud, når der opstår særlige problemer. 

 (og i et enkelt tilfælde af 
UNICEF). 

De fleste indsatser findes i Kommuneqarfik Sermersooq og 
Qaasuitsup Kommunia. Det er de to kommuner, der har det største antal 
indbyggere, ligesom det er de to kommuner, der rent arealmæssigt har 
den største udstrækning. Begge kommuner indeholder desuden områder, 
der set i forhold til resten af Grønland traditionelt har været socialt bela-
stede. 

De fleste af de registrerede indsatser er karakteriseret som vari-
ge, det vil sige, at de enten er i gang året rundt, eller at de finder sted på 
faste tider året igennem. Kun enkelte indsatser har en mere kortvarig 
karakter. 

Der er flere store indsatser af typen døgninstitutioner/børne-
hjem samt flere indsatser i form af holdningsbearbejdende kampagner. 
Desuden er der familiecentre (og familierådgivninger) i de fleste større 
byer. Herudover gælder det, at der i høj grad er tale om planlagte indsat-
ser, som er en del af det sociale system i Grønland. Karakteristikken af 
indsatserne tegner et billede af Grønland som både stabilt og traditionelt. 

Ønsker man en mere uddybet viden, er det relevant at se på, 
hvilke indsatser der ikke findes. Der er for eksempel ikke mange indsat-
ser i forhold til efteruddannelse af personale inden for det sociale områ-
de, ligesom der ikke er mange indsatser i forhold til uddannelse af perso-
ner, der udfører familiepleje. Det sidste er tankevækkende i og med, at 

 
 
1. PAARISA varetager den forebyggende og sundhedsfremmende indsats gennem oplysning og 

rådgivning samt koordinering af centrale og tværsektorielle sundhedsfremmende aktiviteter. Det 
overordnede mål er implementering af Naalakkersuisut Folkesundhedsprogram Inuuneritta. 
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der efterhånden er mellem 8 og 10 pct. af de grønlandske børn og unge, 
der er anbragt uden for hjemmet. 

MÅLGRUPPE 
Målgrupperne for de sociale indsatser er i høj grad familier med børn, 
hvor der i særlig grad er indsatser i forhold til børn i alderen 6-13 år og 
14-17 år. Formålet angives i de fleste tilfælde at være råd og vejledning 
(men ikke behandling), hjælp ved specifikke individuelle eller sociale 
problemer samt familiebehandling. Hovedparten af indsatserne kan ka-
rakteriseres som ”klassiske”, idet der er tale om indsatser, man sædvan-
ligvis anser for fundamentale i et velfærdssamfund. 

FINANSIERING OG STYRING 
Langt de fleste indsatser finansieres og styres af de fire kommuner og af 
Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Kommunerne 
har godt halvdelen af de forskellige indsatser, mens Departementet for 
Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har knap en femtedel. Den sidste 
del af indsatserne finansieres og styres af forskellige NGO’er, private 
foreninger m.v. samt selvejende institutioner eller privatejede institutio-
ner. 

Hvad angår de indsatser, der ikke er offentligt finansieret, har 
det ikke været muligt at få præcise oplysninger om, hvor stort et beløb 
der er afsat til den enkelte indsats, ligesom det er uklart, hvor stor en del 
af finansieringen der består af fondsmidler, når det drejer sig om indsat-
ser, der er finansieret af både offentlige midler og fondsmidler. 

FONDSMIDLER 
Fonde og indsamlede midler finansierer primært specifikke indsatser, der 
dels er helt konkrete, dels er nye på den måde, at de tager fat på hidtil 
uløste opgaver. Sammenfattende kan man sige, at midler fra fonde og fra 
indsamlinger i højere grad peger i retning af videre udvikling og ny for-
ståelse af de sociale problemer. Der er primært tale om konkrete aktivite-
ter, som ikke har karakter af behandling. Der er tale om aktiviteter, som 
vil kunne afsluttes, hvis der på et tidspunkt ikke er midler til at gennem-
føre dem. Desuden støtter fonde i højere grad indsatser i forhold til bør-
nefamilier med børn i alderen 0-6 år. 
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SOCIALPOLITIK I GRØNLAND I DAG 
Den aktuelle tendens i ønskerne til indholdet i det sociale arbejde er 
præget af, at Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling 
gennem de seneste år har peget på, at en forandring af det grønlandske 
sociale hjælpesystem kræver, at der ydes en større indsats fra privatper-
soner i Grønland. Det gælder holdningen til sociale problemer, frivilligt 
arbejde og indsamling af midler til nye projekter. Man ønsker, at flere 
tager ansvar for og involverer sig i at støtte socialt udsatte, så man kan 
styrke opfattelsen af det sociale ansvar som et fælles engagement. 
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KAPITEL 1 

 INDLEDNING 
 

 
Denne undersøgelse af den sociale indsats for børn og unge skal give et 
overblik over de forskellige former for social indsats, der aktuelt er i gang 
i Grønland. Vi opgør, hvor mange – og hvilke – indsatser der er i gang i 
løbet af 2011. Undersøgelsen indeholder ikke nogen karakteristik af ind-
satsernes indhold, ligesom der ikke er nogen vurdering af betydningen af 
de forskellige indsatser. Hensigten er udelukkende at give et kort over-
blik over de forskellige sociale indsatser rettet mod børn og unge i Grøn-
land i 2011. 

 FORMÅL 

Projektets formål er at opstille en samlet oversigt over den sociale børne- 
og ungeindsats i Grønland, herunder indsatser styret og finansieret af 
selvstyret, af de fire kommuner samt af NGO-organisationer eller private 
foreninger og organisationer. 
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 METODE 

Vi har indsamlet viden om de forskellige indsatser inden for det sociale 
børne- og ungeområde via oplysninger fra Det Grønlandske Selvstyres 
finanslov for 2011 og tilsvarende fra de fire kommuners budget for 2011 
(Qaasuitsup Kommunia2, Qeqqata Kommunia3, Kommuneqarfik Ser-
mersooq4 og Kommune Kujalleq5

Selvstyrets finanslov er tilgængelig via internettet, og vi har des-
uden fået gennemgået indholdet ved et møde i februar 2011 i Departe-
mentet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

). Finanslov og budgetter er så konkre-
te, at man kan identificere langt de fleste indsatser, der bliver givet bevil-
linger til. 

6

Kanukoka
 

7

Undersøgelsen inddrager endvidere en række oplysninger om 
indsatser, der er iværksat af private organisationer. Vi har undersøgt en 
række selvejende institutioner, private institutioner og private organisati-
oners hjemmesider, ligesom vi har haft telefonisk kontakt med NGO-
organisationer og private foreninger/organisationer, der har sociale ind-
satser/aktiviteter for børn og unge i Grønland (Kalaallit Røde Korsiat, 
Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn, UNICEF, Nanu Børn, Bed-
re Børneliv samt andre private organisationer, som fx Lions Club og 
Rotary). De mere uddybende oplysninger er indhentet via telefon. Desu-
den har vi suppleret med oplysninger fra en undersøgelse, som MIPI

 har hjulpet med at etablere kontakt til de fire kommu-
ner, som alle har været meget hjælpsomme med at sende de relevante dele 
af deres budget for 2011. I det omfang, det har været nødvendigt, har 
kommunerne desuden bidraget med uddybende oplysninger via samtale 
eller mail. De dele af indsatsen, der er planlagt finansieret via finansloven 
og kommunernes budgetter, vil således være kortlagt i undersøgelsen. 

8

Fra de større NGO’er har vi formentlig samtlige indsatser, mens 
vi for små private organisationer eller privatpersoners vedkommende har 

 
gennemførte for Red Barnet i 2009 (MIPI, 2010). 

 
 
2. Ny storkommune, der består af: Kangaasiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, 

Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. 
3. Ny storkommune, der består af: Maniitsoq og Sisimiut. 
4. Ny storkommune, der består af: Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Ammassalik og Ittoqqortoormiit. 
5. Ny storkommune, der består af: Nanortalik, Qaqortoq og Narssaq. 
6. Tidligere Departementet for Sociale Anliggender. 
7. Kommunernes Landsforening i Grønland. 
8. Videnscenter om Børn og Unge i Grønland. 
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oplysninger om flertallet af indsatserne. I langt de fleste tilfælde har vi 
ikke nogen oplysninger om økonomien for indsatser, der er sat i gang af 
private organisationer. Samlet mener vi, at stort set alle store og større 
indsatser, alle indsatser i offentligt regi og alle indsatser i de store og 
større private organisationer er med i opgørelsen. 

Der er stor forskel på de indsatser, vi har oplysninger om. I den 
ene ende af spektret er der de nye familiecentre, som enten er i færd med 
at åbne (fx Qaasuitsup Kommunia) eller under planlægning, mens der i 
den anden ende af spektret fx er gaver til børn, som Nanu Børn står for. 

 SPØRGESKEMA 

For at gøre det muligt at skelne mellem de forskellige typer indsatser er 
der udarbejdet et ganske kort skema, hvor det for hver enkelt indsats 
anføres, hvem der finansierer indsatsen, indsatsens budget i 2011 (for de 
offentligt betalte indsatser), hvem der styrer indsatsen, hvor indsatsen 
finder sted, indsatsens målgruppe, indsatsens formål samt en karakteri-
stik af, hvilken type indsats der er tale om. 
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KAPITEL 2 

 HVILKE INDSATSER ER DER I 
GRØNLAND? 
 

 
Undersøgelsen har i alt indsamlet informationer om 141 forskellige for-
mer for indsatser, hvis formål er at give hjælp og støtte til børn og unge. 
Nogle indsatser er store og dyre, andre er ganske små, nogle indsatser 
finder sted i en enkelt by og forløber året igennem, mens andre sker 
periodevis og finder sted i forskellige byer og bygder. 

Vi har foretaget en første inddeling efter, hvor indsatsen finder 
sted, og har opdelt efter indsatser, der finder sted i hele landet (eller i 
mindst to kommuner), og indsatser, der finder sted i én af de fire store 
kommuner.9

 
 
9. De grønlandske kommuner er pr. 1. januar 2009 sammenlagt til fire nye, store kommuner, belig-

gende henholdsvis i den nordlige del af Grønland, midt i Grønland, øst og vest i Grønland (sam-
let) og i den sydlige del af Grønland. Det er henholdsvis Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata 
Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Af pladshensyn og for at gøre 
tabellerne mere læservenlige vil kommunerne i en række tabeller være anført som Qaasuitsup, 
Qeqqata, Sermersooq og Kujalleq. 

 Se tabel 2.1, der viser fordelingen af de registrerede former 
for indsats. 
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TABEL 2.1 

Indsatserne for børn og unge fordelt efter, hvor de finder sted. Antal og pro-

cent. 

 Antal Procent 

Qaasuitsup Kommunia 41 29 

Qeqqata Kommunia 13 9 

Kommuneqarfik Sermersooq 44 31 

Kommune Kujalleq 21 15 

Hele landet 22 16 

I alt 141 100 
 

Det fremgår, at der er flest indsatser i Kommuneqarfik Sermersooq og 
Qaasuitsup Kommunia. Kommuneqarfik Sermersooq er den nye kom-
mune, der består af de tidligere kommuner: Ivittuut, Nuuk, Paamiut, 
Ammassalik og Ittoqqortoormiit, mens Qaasuitsup Kommunia er den 
nordligste af de fire kommuner, og den består af de tidligere kommuner 
Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uumman-
naq, Upernavik og Qaanaaq. Det vil sige, at de to kommuner, som har 
flest belastede børnefamilier (Christensen m.fl., 2009), har de fleste socia-
le indsatser med børn og unge som målgruppe.  

TABEL 2.2 

Befolkningstal samt børn i alderen 0-14 år og 15-17 år i de fire store kommuner i Grønland. 

Antal og procent. 

Kommune 
Befolk-

ningstal 
Antal 0-
14-årige 

Andel af 0-14-
årige i procent 

Antal 
15-17-

årige 
Andel af 15-17-

årige i procent 

Qaasuitsup  17.742 4.134 23,3 908 5,1 

Qeqqata  9.684 2.141 22,1 472 4,9 

Sermersooq 21.559 4.824 22,3 846 3,9 

Kujalleq 7.441 1.589 21,4 360 4,8 

I alt 56.426 12.688 22,5 2.586 4,6 
 

Kilde: Grønlands Statistik. 

Ser vi på befolkningstallet i de fire kommuner (se Tabel 2.2), finder vi 
desuden, at Kommuneqarfik Sermersooq og Qaasuitsup Kommunia er 
de to kommuner, der har såvel de fleste indbyggere som de fleste børn 
og unge. Betragtet på denne måde giver det således mening, at det også 
er disse to kommuner, der har de fleste aktiviteter. 



17 

Samlet set kan man derfor konstatere, at fordelingen af indsatser 
i de forskellige kommuner ser naturlig ud, når man ser på antallet af ind-
satser og befolkningstallet i de enkelte kommuner. Dette er dog med 
forbehold for Qeqqata Kommunia, hvor der er relativt færre indsatser. 
Når disse ting er sagt, må det selvfølgelig også nævnes, at vi her kun 
betragter antallet af indsatser, ikke indsatsernes indhold eller størrelse. 
Samtidig må man også være opmærksom på, at det store antal indsatser i 
Kommuneqarfik Sermersooq og Qaasuitsup Kommunia kan have en 
sammenhæng med, at de to kommuner rent arealmæssigt er de største, 
ligesom begge kommuner indeholder områder, hvor der generelt er store 
sociale problemer (henholdsvis i Østgrønland og i Nordgrønland). 

 INDSATS I BYER OG BYGDER 

De registrerede indsatser finder sted i både byer og bygder, men langt de 
fleste indsatser finder sted i byerne. I hver enkelt af de fire kommuner 
finder godt halvdelen af samtlige indsatser sted i én enkelt by, mens godt 
en fjerdedel finder sted i flere byer. De indsatser, som finder sted i flere 
byer og i flere bygder, er primært landsdækkende indsatser, som fx op-
lysningskampagner. 

Det er kun en begrænset del af Grønlands befolkning, der bor i 
bygder. I alt 10 pct. af de voksne og 4 pct. af børn og unge i alderen 0-17 
år (Grønlandsk Statistik, 2011) bor i en bygd. Alligevel har alle kommu-
ner mindst én indsats, der finder sted i en eller flere bygder. 

Der er flere indsatser, der finder sted i flere bygder end i en en-
kelt bygd. Det gælder fx holdningsbearbejdende kampagner og undervis-
ning og rejsekorps, der kommer ud i forbindelse med særlige problem-
stillinger, ofte i forbindelse med seksuelle overgreb. Det gælder desuden, 
at aktiviteterne i bygderne ofte er tidsbegrænsede og ofte gentages i flere 
forskellige bygder. Eksempler på disse aktiviteter er kurser om børns 
rettigheder eller om omsorgssvigtede børn samt oplysningsprojekter om 
seksuelle krænkelser. I Qaasuitsup Kommunia rejser familiehøjskolen 
rundt mellem bygderne og tilbyder familiebehandling. Dog er de fleste af 
de indsatser, der finder sted i bygderne, indsatser, der finder sted i hele 
landet, som fx PAARISA’s forebyggelsesprojekter. 
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Samlet kan man konstatere, at der er færre helt konkrete indsat-
ser i bygderne. I de fleste tilfælde er der tale om mere almene indsatser, 
der er rettet til store dele af befolkningen som målgruppe. 

 VARIGHED 

Størstedelen af de registrerede indsatser er varige, se Tabel 2.3. Desuden 
er enkelte indsatser startet i 2011 og forventes derefter at blive varige. En 
række indsatser forløber i en periode af året (fx sommer eller vinter) 
hvert år og er i den forstand varige, selvom der er lange perioder, hvor 
indsatsen ikke er i gang. Kun et beskedent antal indsatser kan karakteri-
seres som kortvarige. Det er typisk indsatser varetaget af private organi-
sationer eller foreninger. 

Samlet set kan man således sige, at Grønland er præget af stabili-
tet i den sociale indsats over for børn og unge, da der er tilsyneladende 
ikke mange tilbud, der har ad hoc-præg. Tilsyneladende igangsætter man 
indsatser, der bunder i et reelt ønske. Men der eksperimenteres ikke ret 
meget, og det kunne være en spændende målsætning, hvis der i højere 
grad kunne afprøves nye former for tiltag. 

TABEL 2.3 

Indsatser fordelt efter varighed og kommune hhv. hele landet. Antal og pro-

cent. 

 Qaasuitsup Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 
Hele 2011 36 13 39 19 15 122 87 
Startet 2011 0 0 1 0 1 2 1 
Periodevis 3 0 1 2 3 9 6 
Kort periode 2 0 3 0 3 8 6 
I alt 41 13 44 21 22 141 100 

 

 FORSKELLIGE TYPER INDSATSER 

Vi har kategoriseret samtlige indsatser efter, hvilken type indsats der er 
tale om. Vi har opereret med i alt 24 forskellige kategorier, hvor vi har 
inddraget alle de forskellige typer indsatser, vi har haft kendskab til, samt 
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kategorien ”Andet” til de indsatser, der ikke umiddelbart kunne placeres 
i en kategori. Se Tabel 2.4. 

TABEL 2.4 

Indsatser fordelt efter type og kommune hhv. hele landet. Antal og procent. 

 
Qaa-

suitsup 
Qeq-
qata 

Sermer
sooq 

Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 
Døgninstitutioner 5 3 15 6 0 29 19 
Holdningsbearbejden-

de aktiviteter 3 0 0 2 9 14 9 
Værested 5 1 2 3 0 11 7 
Forebyggende indsats 4 0 5 0 2 11 7 
Familiecenter 5 1 3 1 0 10 7 
Andet 3 1 3 1 2 10 7 
Krisecentre 5 1 2 1 0 9 6 
Mentorordning 3 2 2 2 0 9 6 
Familiehøjskole 1 3 2 1 0 7 5 
Familierådgivning 3 0 4 0 0 7 5 
Uddannelse af 

personale 2 0 2 0 2 6 3 
Undervisning af 

forældre 3 0 2 0 0 5 3 
Sommertur 1 0 0 2 2 5 3 
Plejefamilier 1 1 2 1 0 5 3 
Hjælp til børn/unge, 

der har været udsat 
for seksuelle over-
greb 1 0 1 0 1 3 2 

Fritidsaktivitet 0 0 1 2 0 3 2 
Midlertidig bopæl 1 0 1 0 0 2 1 
Forebyggelse af 

teenagegraviditeter 0 0 0 0 2 2 1 
Tilbud til gravide 

mødre 1 0 1 0 0 2 1 
Behandlingshjem 0 0 1 0 0 1 1 
Kurser/aktiviteter om 

børns rettigheder 0 0 0 0 1 1 1 
Kurser for vordende 

forældre 0 0 0 0 1 1 1 
Aflastningsfamilier 0 0 0 0 0 0 0 
I alt 47 13 49 22 22 1531 100 

 

1. Enkelte former for indsats er noteret som mere end én type, summen bliver derfor 153. 

Det fremgår af Tabel 2.4, at der er flest indsatser af typen ”Døgn-
institutioner”, fx børnehjem (herunder et enkelt behandlingshjem), samt 
hvad der er karakteriseret som holdningsbearbejdende aktiviteter. Bør-
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nehjem (og behandlingshjemmet) er institutioner, der i særlig grad findes 
i Kommuneqarfik Sermersooq og i Kommune Kujalleq, mens hold-
ningsbearbejdende aktiviteter findes i hele landet. 

De holdningsbearbejdende aktiviteter er en række indsatser, der 
sigter mod at påvirke modtageren, dvs. bearbejde modtagerens holdnin-
ger, så der sker en forandring i den almindelige måde at være på. Det er 
oplysningskampagner fra PAARISA og fx kampagner om børns rettig-
heder, som bl.a. Bedre Børneliv og UNICEF gennemfører, ligesom Red 
Barnet (i samarbejde med Mary Fonden) har en kampagne mod mobberi 
på landets skoler. 

I nogle tilfælde er indsatserne en form for uddannelse, som fx 
Foreningen Grønlandske Børns kurser om behandling i forbindelse med 
omsorgssvigt samt kommunernes kurser for vordende forældre og un-
dervisning af forældre. Størstedelen af indsatserne har dog ikke et under-
visningsformål. 

Familiecentre og familierådgivninger, der er dyrere indsatser, 
findes i alle fire kommuner. Der er familiecentre i de fleste byer, dvs. at 
der er mere end ét center i hver kommune. I de fleste kommuner er der 
desuden væresteder, forebyggende aktiviteter, mentorordninger og krise-
centre samt en række forebyggende aktiviteter og andre aktiviteter som 
sommerture, fritidsaktiviteter m.v. Mange af fritidsaktiviteterne iværksæt-
tes af NGO’er og private organisationer. 

Igen kan indsatserne beskrives som en satsning på det sikre og 
måske også det mere traditionelle. Det mest iøjnefaldende er, at der ikke 
er mange aktiviteter til uddannelse af personale, til undervisning af pleje-
familier eller tilbud til at forebygge teenagegraviditeter. Alle tre tilbud 
ville det være formålstjenligt at prioritere. 

En stor del af personalet inden for det sociale område har kun 
en begrænset uddannelse og har et behov for at modtage undervisning 
inden for deres område. Langtfra alle sagsbehandlere ude i landet er 
uddannet som socialrådgivere, mange har ikke nogen formel uddannelse. 

Undervisning af familier, der skal være plejefamilier, vil også væ-
re relevant. I Skatte- og Velfærdskommissionens rapport fra marts 2011 
fremgår det, at familiepleje er et centralt tema, og at det vil være væsent-
ligt at få en bedre uddannelse af potentielle plejefamilier. Vi har fået op-
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lyst, at mellem 8 og 10 pct. af alle børn er anbragt uden for hjemmet10

Vi skal dog nævne, at der kan være visse af de nævnte aktiviteter, 
der indgår i kommunens almindelige arbejde, som derfor ikke er registre-
ret som en selvstændig aktivitet. Alligevel vil det formentlig være for-
målstjenligt med flere initiativer og flere ideer på alle tre områder. 

, 
heraf mange i familiepleje, hvor der formentlig er de samme vanskelig-
heder, som man finder i andre lande. Undervisning og støtte ville derfor 
være et relevant tiltag. Endelig skal det nævnes, at cirka en tredjedel af de 
grønlandske kvinder får deres første barn, inden de fylder 18 år. Det ville 
derfor være relevant med mere konkret opmærksomhed i forhold til at 
forebygge teenagegraviditeter. 

 FORMÅL 

Tabel 2.5 viser, hvilke formål der er registreret for de forskellige typer 
indsatser. I nogle tilfælde er der registreret mere end ét formål for den 
enkelte aktivitet, og summen af de registrerede formål er således i alt 216 
(hvor der indgår i alt 141 indsatser). 

En fjerdedel af de registrerede indsatser har ”råd og vejledning 
ved aktuelle individuelle eller sociale problemer” som (en del af) formå-
let. Det skal her pointeres, at der er tale om råd og vejledning og ikke om 
en individuel behandling. Igen finder vi, at der i særlig grad er tale om 
indsatser i Kommuneqarfik Sermersooq og Qaasuitsup Kommunia. 

Der er også en hel del indsatser, hvor formålet er at give hjælp 
ved specifikke individuelle eller sociale problemer, og igen forekommer 
den største andel af indsatserne i Kommuneqarfik Sermersooq og Qaa-
suitsup Kommunia. 

Der er desuden en del indsatser, der angiver ”familiebehandling” 
som formålet. Her er der i høj grad tale om kommunale familiecentre og 
familiehøjskoler.11

 
 
10. Ved et møde i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling fik vi oplyst, at mellem 8 

og 10 pct. af alle børn i Grønland er anbragt uden for hjemmet, enten på børnehjem, behand-
lingshjem eller i familiepleje. 

 Fordelingen af disse indsatser i de fire kommuner er 
mere jævnbyrdig. Dette afspejler formentligt, at det de seneste år har 

11. Vi har ikke nærmere oplysninger om indholdet. 
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været en del af målsætningen for Departementet for Familie, Kul-
tur, Kirke og Ligestilling, at der skulle etableres familiecentre i byerne. 

TABEL 2.5 

Indsatser fordelt efter formål og kommune hhv. hele landet. Antal og procent. 

 Qaasuitsup Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 
Råd og vejled-

ning 19 6 21 8 3 57 26 
En bolig (fx 

børnehjem) 6 4 17 7 8 42 19 
Hjælp ved 

specifikke 
problemer 10 4 10 4 1 29 14 

Familiebehand-
ling 9 4 7 2 0 22 10 

Oplysning og 
vejledning 4 0 0 1 8 13 6 

Væresteder 5 1 2 3 1 12 5 
Oplevelser uden 

for hjemmet 3 0 2 3 3 11 5 
Overnatning ved 

akutte proble-
mer 5 1 2 1 0 9 4 

Mentorordning 3 2 2 2 0 9 4 
Børns vilkår og 

rettigheder 
styrkes 0 0 0 1 5 6 3 

Efteruddannelse 
af fagfolk 1 0 2 0 2 5 2 

Uddannelse af 
plejeforældre 1 0 1 0 1 3 1 

Individuel 
behandling 1 1 0 0 0 2 1 

I alt 67 23 66 32 32 2201 100 
 

1. Flere indsatser har mere end ét formål, den samlede sum af indsatser er derfor 220. 

Råd og vejledning, hjælp ved specifikke problemer og familierådgivning 
udgør tilsammen hovedindsatsen af de kommunale tilbud. Det er disse 
indsatser, der i særlig grad har været opmærksomhed på gennem de sene-
ste år. 

En fjerde indsats, der fylder meget i opgørelsen, er tilbud til 
børn, der ikke kan bo hjemme (forskellige institutioner, fx børnehjem og 
behandlingshjem), som tilsammen udgør cirka en femtedel af tilbuddene, 
når man skal beskrive den sociale indsats for børn og unge. Økonomisk 
fylder disse tilbud en hel del, ligesom der tilsyneladende er god brug for 
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dem. I den offentlige debat er der jævnligt indlæg, der peger på, at der 
ikke er tilstrækkeligt mange pladser, og at der er mange børn, der står i 
kø for at få en plads. 

I de senere år har man i høj grad været opmærksom på at sup-
plere tilbuddet om ophold på fx børnehjemmene med tilbud om familie-
pleje, både i form af almindelige plejefamilier og akut familiepleje. Der er 
mange børn, der er anbragt i familiepleje i hele Grønland, og det er der-
for bemærkelsesværdigt, at der kun er enkelte indsatser, der har som 
formål at uddanne eller støtte plejefamilier. Det skal dog nævnes, at De-
partementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling er klar over og 
parat til, at der skal sættes noget i gang. I strategien Tryg Barndom 
201012

Endelig skal vi nævne, at der er en hel del væresteder samt for-
skellige andre indsatser, som fx mentorordninger og ordninger, der skal 
give børnene oplevelser uden for hjemmet. Begge typer af indsatser gen-
nemføres i vid udstrækning af NGO’er. 

 er der en beskrivelse af den strategi, der skal anvendes for at gen-
nemføre en særlig indsats for børn og familier. Desuden er der gennem-
ført en første analyse og evaluering af døgninstitutionsområdet (Deloitte, 
2011). Indtil videre må man dog konstatere, at der endnu ikke er igangsat 
særligt mange indsatser på området. 

 MÅLGRUPPE 

De forskellige indsatser har forskellige målgrupper. Tabel 2.6 viser en 
oversigt over målgrupper i henholdsvis hver af de fire kommuner og hele 
landet. Fordelingen ligner den, der tidligere er blevet beskrevet, hvor de 
to store kommuner, Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermer-
sooq, har de fleste indsatser. 

Indsatser, der har hele befolkningen som målgruppe, er typisk 
oplysningsaktiviteter (som fx PAARISA’s kampagner). Samlet er det dog 
kun en mindre del af indsatserne, der har hele befolkningen som mål-
gruppe. 

 
 
12. Strategien ventes snart at komme på hjemmesiden for Departementet for Familie, Kultur, Kirke 

og Ligestilling. 
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TABEL 2.6 

Indsatser fordelt efter målgruppe og kommune hhv. hele landet. Antal og 

procent. 

 Qaasuitsup Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 
Befolkningen  2 0 0 1 6 9 4 
Familier med børn  14 5 11 4 1 31 15 
Forældre 6 1 7 1 0 15 7 
Børn: 0-6 år 3 2 13 10 2 30 13 
Børn: 7-13 år 14 6 21 13 6 60 26 
Unge: 14-17 år 16 7 24 13 11 71 31 
Fagfolk  3 0 2 0 2 7 3 
Frivillige  0 0 0 0 0 0 0 
Plejeforældre 1 0 1 0 1 3 1 
Andre 1 0 0 0 0 1 0 
I alt 60 21 79 42 29 2511 100 

 

1. En indsats kan godt have mere end én målgruppe. 

De største målgrupper er børn og unge, som vi her har inddelt i aldrene 
0-6, 7-13 og 14-17 år (nogle indsatser har flere aldersgrupper som deres 
målgruppe). Desuden er familier med børn en stor målgruppe, mens 
familiens voksne kun i mindre grad karakteriseres som en målgruppe. 
Tabel 2.6 kan betragtes som en understregning af, at man i det sociale 
arbejde igennem de senere år meget bevidst har haft børn og børnefami-
lier som vigtige målgrupper. Der er mange indsatser i gang, og der er tale 
om en tydelig prioritering. 

Der er kun et stærkt begrænset antal indsatser, der har en mål-
gruppe bestående af henholdsvis forskellige fagfolk inden for det sociale 
område, plejeforældre og frivillige voksne, der arbejder med børn. Nogle 
af de frivillige voksne, der arbejder med børn, kan dog have modtaget en 
vis træning via NGO’erne, hvis de arbejder med projekter styret af disse 
grupper. 

Der kan være aktiviteter over for de nævnte persongrupper i an-
det regi, fx i forbindelse med uddannelsen af pædagoger og socialrådgi-
vere (henholdsvis i Ilulissat og Nuuk), ligesom der kan være efteruddan-
nelsesaktiviteter i de forskellige fagforeninger eller mere vidtgående ef-
teruddannelsestilbud til et mere begrænset antal deltagere. Vi har ikke 
oplysninger om sådanne aktiviteter eller om omfanget. 

Alligevel forekommer efteruddannelse af henholdsvis fagfolk in-
den for det sociale område, plejeforældre og frivillige, der arbejder med 
børn, at være underprioriteret. Hvis man ønsker et øget og/eller et bedre 
tilbud til børn og børnefamilier, vil det derfor være en god idé at etablere 
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mere og bedre efteruddannelse (eller uddannelse i specifikke problemstil-
linger). Ellers risikerer man at få et principielt godt og omfattende tilbud 
til børn og børnefamilier, samtidig med at der i praksis ikke er folk, der 
er uddannede til at påtage sig opgaverne på en tilstrækkeligt kvalificeret 
måde.
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KAPITEL 3 

 ANSVAR OG ØKONOMI 
 

 
Langt de fleste indsatser gennemføres og styres af de fire kommuner og 
Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Kommunerne 

TABEL 3.1 

Indsatser fordelt efter ansvar og kommune hhv. hele landet. Antal og procent. 

 Qaasuitsup Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 

Kommunen 31 9 23 12 0 75 53 

Departementet 2 1 8 2 12 25 18 

Røde Korsiat 0 0 0 1 0 1 1 

FGB* 3 1 3 1 0 8 6 

Red Barnet 3 0 2 0 1 6 4 

UNICEF 0 0 0 0 2 2 1 

Nanu Børn 1 0 1 3 2 7 5 

Bedre Børneliv 0 0 0 0 1 1 1 

SORLAK 0 0 0 0 4 4 3 
Selvejende 

institution 0 1 3 1 0 5 3 
Privatejet 

institution 1 1 3 1 0 6 4 

Andet 0 0 0 0 0 0 0 

Uafklaret 0 0 1 0 0 1 1 

I alt  41 13 44 21 22 141 100 

*FGB = Foreningen Grønlandske Børn. 
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har ansvar for godt halvdelen, og Departementet ejer knap en femtedel 
af samtlige indsatser. Den sidste del af indsatserne (godt en fjerdedel) 
gennemføres af forskellige NGO’er, private foreninger m.v. samt selv-
ejende institutioner eller privatejede institutioner. Se Tabel 3.1. 

Specielt Foreningen Grønlandske Børn, Red Barnet, UNICEF 
og Nanu Børn har ansvar for en række større indsatser, ligesom specielt 
én selvejende institution13

 FINANSIERING 

 samt flere privatejede institutioner også er 
angivet som ansvarlige for forskellige indsatser. 

Godt halvdelen af samtlige indsatser finansieres af kommunerne, og 
cirka en femtedel finansieres af Departementet for Familie, Kultur, Kirke 
og Ligestilling. Af de øvrige indsatser er der enkelte, der er finansieret af 
fx Nordisk Ministerråd, men ellers er halvdelen finansieret af forskellige 
fonde (fortrinsvis danske fonde) og halvdelen af indsamlede midler. 
Nogle indsatser er dog finansieret af dels kommuner, dels Selvstyret og 
fonde, ligesom nogle indsatser kan være finansieret af såvel fonde som 
indsamlede midler (derfor bliver summen af de finansierede indsatser 
159 og ikke 141, som er det samlede antal indsatser). Selvom billedet 
således ikke er helt klart, fremgår det dog, at det især er kommunerne og 
Selvstyret (Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling), der 
er ansvarlig for finansieringen. 

Tabel 3.2 viser, hvordan indsatserne i hver af de fire kommuner 
og i hele landet finansieres. 

For en stor del af de registrerede indsatsers vedkommende har 
det ikke været muligt at få tilstrækkelige oplysninger om, hvor meget 
indsatsen forventes at koste i 2011. NGO’er og andre private organisati-
oner har ikke offentligt tilgængelige budgetter, som kommunerne og 
Selvstyret har. Tabel 3.2 giver derfor udelukkende en oversigt over, hvil-
ken instans der har været ansvarlig for finansieringen, og ikke over, hvor 
stor udgiften til aktiviteterne er. 

 
 
13. Børne- og ungehuset Mælkebøtten i Nuuk. 
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TABEL 3.2 

Indsatser fordelt efter, hvem der finansierer dem, og efter kommuner hhv. 

hele landet. Antal og procent.  

 Qaasuitsup Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 

Kommunen 36 11 27 14 0 88 55 

Departementet 2 2 2 2 16 24 15 

Fonde  5 1 5 5 4 20 13 
Indsamlede 

midler 5 1 5 5 4 20 13 

Andet 0 0 0 0 4 4 3 

Uafklaret  0 0 2 1 0 3 1 

I alt 48 15 41 27 28 1591 100 
 

1. Flere indsatser er finansierede af mere end én instans. 

Det fremgår af Tabel 3.3, at langt de fleste indsatser finansieres af en 
enkelt instans. Indsatser, der er finansieret af mere end én instans, findes 
oftest i Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq og 
sjældnere i de to andre kommuner. Indsatser, der finder sted i hele lan-
det, er som hovedregel finansieret af én instans. 

TABEL 3.3 

Indsatser fordelt efter antal f inansierende instanser samt kommuner hhv. 

hele landet. Antal og procent. 

 Qaasuitsup  Qeqqata 
Sermer-

sooq Kujalleq 
Hele 

landet I alt Procent 

En instans 29 11 31 15 17 103 73 
Mere end én 

instans 7 2 9 4 4 26 18 

Uklart  5 0 4 2 1 12 9 

I alt 41 13 44 21 22 141 100 
 

Det samlede billede af, hvordan de forskellige indsatser er finansieret, 
har mange lighedspunkter med det tidligere beskrevne under forekomst 
af indsatser. Hovedtendensen er, at de store kommunale indsatser inden 
for det sociale område til hjælp for børn og unge finansieres (og styres) 
af kommunerne, mens mere almene og oplysende aktiviteter finansieres 
(og styres) af Selvstyrets departementer. Bloktilskuddet fra Selvstyret til 
kommunerne kan ikke identificeres, og derfor kan Selvstyrets finansie-
ring af indsatser godt være større, end man umiddelbart får indtryk af. I 
begge tilfælde er der i høj grad tale om en videreførelse af indsatser, der 
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allerede er etableret. En undtagelse er dog tilrettelæggelsen af indsatsen i 
de nye familiecentre, hvor man forsøger at løse nye opgaver og at tilrette-
lægge arbejdet på en ny måde. 

Fonde og indsamlede midler finansierer primært specifikke ind-
satser, der dels er helt konkrete, dels er nye på den måde, at de tager fat 
på hidtil uløste opgaver. Vi kan nævne indsatser som uddannelse af uud-
dannet personale til at arbejde med børn (og børnenes familier), der er 
udsat for omsorgssvigt, mentorordninger til børn fra bygder, der skal gå i 
skole i byerne, og som gerne skal i gang med en uddannelse, og kontakt-
familier, der skal støtte socialt svage børn (alle er eksempler fra Forenin-
gen Grønlandske Børn), som er helt nye former for indsatser. Desuden 
er der en hel del væresteder, som er en nyere form for indsats, og som 
oprettes i flere forskellige byer (fx Red Barnet og Nanu Børn), eller nye 
institutioner og institutionstyper (selvejende og private institutioner). 

Oplysningerne tyder på, at midler fra fonde og indsamlinger er 
præget af videreudvikling og en ny forståelse af de sociale problemer. I 
den forbindelse skal det nævnes, at Selvstyret gennem de seneste år har 
peget på, at en forandring af det grønlandske sociale hjælpesystem for-
drer, at der ydes en større indsats fra privatpersoner (med hensyn til 
holdning til sociale problemer, frivilligt arbejde, indsamling af midler til 
nye projekter) i Grønland. Tanken er, at flere skal tage ansvar for og 
involvere sig i at støtte socialt udsatte, dvs. at det sociale i højere grad 
bliver et fælles engagement. 

 INDSATSER MED STØTTE FRA FONDE 

Der er i alt mindst 20 af de 141 registrerede indsatser, der støttes af fon-
de, i nogle tilfælde udelukkende af én fond, i flere tilfælde af flere fonde, 
eventuelt kombineret med indsamlede midler eller med midler fra en 
kommune eller fra Selvstyret. 

Qeqqata Kommunia har færre indsatser, der er støttet af fonde 
(eventuelt i kombination med andre former for støtte), end de øvrige 
kommuner. Se tabel 3.4. 

De fondsstøttede indsatser finder hovedsagelig sted i byerne, 
enkelte finder dog sted i flere byer og i bygder (især i Qaasuitsup Kom-
munia). 
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TABEL 3.4  

Fondsstøttede indsatser fordelt efter kommune. Antal og procent. 

 Antal Procent 

Qaasuitsup 9 28 

Qeqqata 5 16 

Sermersooq 9 28 

Kujalleq 9 28 

I alt 32 100 
 

 MÅLGRUPPEN FOR FONDSSTØTTEDE INDSATSER 

Målgrupperne for de fondsstøttede indsatser ligner overordnet set mål-
grupperne for samtlige indsatser, som de er beskrevet tidligere. De 
fondsstøttede indsatser er ligeledes især tilrettelagt som støtte til familier 
med børn, ligesom der i beskedent omfang er tale om støtte til indsatser 
rettet mod forskellige fagfolk inden for det sociale område. 

Den største forskel mellem samtlige indsatser og de fondsstøtte-
de indsatser ligger i alderen hos de børn, der i særlig grad er målgruppe 
for støtten. De fondsstøttede indsatser er i lidt højere grad rettet mod 0-
6-årige børn, end hvad der gælder generelt. Se Tabel 3.5. 

TABEL 3.5 

Fondsstøttede indsatser fordelt efter målgruppe. Antal og procent. 

 Antal Procent 

Befolkningen generelt 1 4 

Familier med børn (både børn og voksne) 8 29 

Familiens voksne 0 0 

Børn i alderen 0-6 år 4 14 

Børn i alderen 7-13 år 6 21 

Unge i alderen 14-17 år 6 21 

Forskellige fagfolk  2 7 

Frivillige voksne, der arbejder med børn 0 0 

Plejeforældre 0 0 

Andre 1 4 

I alt 28 100 
 



32 

 FORMÅL FOR FONDSSTØTTEDE INDSATSER 

Ser vi på de fondsstøttede indsatsers formål, Tabel 3.6, ser vi, at fonds-
støttede indsatser typisk har et lidt snævrere formål, end hvad der gælder 
generelt. Billedet skal dog naturligvis ses med det forbehold, at vi nu 
betragter få indsatser, ligesom der kan være indsatser, der har fået støtte 
fra flere forskellige steder, og som derfor ikke er inddraget i oversigten. 

TABEL 3.6 

Fondsstøttede indsatser fordelt efter formål. Antal og procent. 

 Antal Procent 
Råd og vejledning ved aktuelle individuelle eller sociale problemer 

(ikke behandling) 7 29 
Hjælp ved specifikke individuelle eller sociale problemer 0 0 
Individuel behandling 0 0 
Individuel støtte (mentorordning) 3 13 
Familiebehandling 0 0 
Forebyggelse gennem oplysning og vejledning 2 8 
Uddannelse af plejeforældre 0 0 
Uddannelse/efteruddannelse af fagfolk 2 8 
Holdningsbearbejdelse, børns vilkår og rettigheder  1 4 
Væresteder 3 13 
Bolig/overnatning ved aktuelle sociale problemer  0 0 
En længerevarende bolig (fx børnehjem) 1 4 
Skole med specifikt læringsmål 0 0 
Oplevelser uden for hjemmet 5 21 
I alt 24 100 

 

Det fremgår, at de fleste indsatser har råd og vejledning ved aktuelle 
individuelle eller sociale problemer (hvor der ikke er tale om behandling) 
som formål. En længerevarende bolig (som fx en bolig på et børnehjem), 
hjælp ved specifikke problemer og familiebehandling er kun sjældent 
nævnt som formål. Det vil sige, at de fondsstøttede indsatser i højere 
grad er almene i deres formål, ligesom der formentlig er tale om indsat-
ser, som vil kunne afsluttes, når der ikke længere er midler til opgaven. 

Der er en del støtte til indsatser som mentorordninger, forebyg-
gelse, holdningsbearbejdelse, væresteder samt oplevelser uden for hjem-
met. 

Tabel 3.7 viser en oversigt over, hvilke typer indsatser fondene 
støtter. Igen må vi tage det forbehold, at der kan være indsatser, som 
enten ikke er medtaget, fordi de har flere forskellige finansierende instan-
ser, eller fordi vi kun har registreret det, vi har forstået som indsatsens 
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hovedaktivitet. Det viser, at fondene især støtter helt konkrete indsatser 
samt i vid udstrækning indsatser, som vil kunne nedlægges den dag, der 
ikke længere er økonomisk mulighed for at videreføre indsatsen. 

TABEL 3.7 

Fondsstøttede indsatser fordelt efter type. Antal og procent. 

 Antal Procent 

Værested 2 10 

Børnehjem 1 5 

Holdningsbearbejdende aktiviteter 2 10 

Uddannelse af personale 2 10 

Tilbud til gravide mødre 1 5 

Hjælp til børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb  1 5 

Forbyggende aktiviteter på børne- og ungeområdet 4 19 

Mentorordning 3 14 

Sommertur 1 5 

Fritidsaktivitet 1 5 

Andet 3 14 

I alt 21 100 
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Formålet med denne rapport er at give et overblik over den sociale børne- og ungeindsats i Grønland, som 
den ser ud i 2011.

Undersøgelsen er finansieret af Villum Fonden og bygger på data indhentet via oplysninger i budgetter for 
2011 for Grønlands selvstyre og landets fire kommuner. Desuden er der indhentet oplysninger fra en række 
selvejende og private institutioner, nGO-organisationer samt private organisationer og foreninger. i alt er der 
indhentet oplysninger om 141 forskellige indsatser.

hovedparten af indsatserne er i gang året rundt eller på faste tider hvert år, og en stor del af kræfterne 
bruges på etablering og drift af daginstitutioner og børnehjem. indsatser finansieret af selvstyret og kom-
munerne er typisk planlagte og en del af det sociale system, mens nye og mindre traditionelle tiltag oftest er 
iværksat af selvejende og private institutioner samt nGO-organisationer.

Målgrupperne for indsatserne er i høj grad familier med børn. Der kun få indsatser med det formål at efterud-
danne personale inden for det sociale område og kun få indsatser, der er specifikt rettet mod bygderne.
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