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Social- og Indenrigsministeriet. København, den 18. september 2019.

a.

Social- og Indenrigsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,3 mio.
kr. til § 15.26.25. Udsatte børn og unge i Grønland med henblik på at yde et tilskud til Grønland til at
styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland, og 1,0 mio. kr. til § 15.11.01. Departementet
(heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, svarende til 4 medarbejdere i 3 måneder) til administrative omkostninger i forbindelse med et grønlandsk-dansk tværgående arbejde om at styrke indsatsen for udsatte
børn og unge i Grønland. Der optages en tekstanmærkning om bemyndigelse til at fastsætte regler og
vilkår om anvendelse af tilskuddet på § 15.26.25. Udsatte børn og unge i Grønland.
Udgiften i 2019 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.01 Merudgifter ved
nye bevillingsforslag.

b.

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) har anmodet den danske regering om hjælp til at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland både på kort og lang sigt. Socialområdet
er overtaget af Grønland. Social- og Indenrigsministeriet har ikke hjemmel og midler til at afholde
udgifter til en øget indsats på området.
På socialområdet søges der midler til at imødekomme Grønlands anmodning om akut bistand i 2019.
Bistanden ydes som et tilskud på 5,3 mio. kr. til Selvstyret. Selvstyret kan anvende tilskuddet til fagpersonale (socialrådgivere, psykologer mv.) til sagsbehandling, støtte til og behandling af børn og
unge, herunder lønudgifter, introduktionskursus, køb af ekstern bistand med henblik på at løfte opgaverne mv. samt rejseomkostninger. Tilskuddet kan endvidere anvendes til en analyse af plejefamilieområdet. Tilskuddet ønskes tildelt som tilsagn.
Der søges desuden om 1,0 mio. kr. til finansiering af administrative omkostninger i 2019 i forbindelse med arbejdet i den grønlandsk-danske tværsektorielle arbejdsgruppe om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland på længere sigt, herunder til at finansiere ekstern bistand og de danske
repræsentanters eventuelle rejseomkostninger.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift
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§ 15.11.01.

§ 15.26.25.

§ 35.11.01.

Departementet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
Udsatte børn og unge i Grønland (Reservationsbev.) (Nyoprettet
konto)
10. Styrket indsats for udsatte børn og unge
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering

0,6 mio. kr.
0,4 mio. kr.

5,3 mio. kr.

-6,3 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at imødekomme Selvstyrets anmodning om
henholdsvis at yde akut bistand i 2019 og at igangsætte det grønlandsk-dansk tværgående arbejde om
at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,3
mio. kr. til § 15.26.25. Udsatte børn og unge i Grønland med henblik på at yde et tilskud til Grønland
til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland, og 1,0 mio. kr. til § 15.11.01. Departementet (heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, svarende til 4 medarbejdere i 3 måneder) til administrative omkostninger i forbindelse med et grønlandsk-dansk tværgående arbejde om at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019
optages følgende:
§ 15.11.01.
§ 15.26.25.
§ 35.11.01.

Departementet (Driftsbev.)
Udsatte børn og unge i Grønland (Reservationsbev.) (Nyoprettet
konto)
Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift, mio. kr.
1,0
5,3
-6,3

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkning under § 15. Social- og Indenrigsministeriet:
Materielle bestemmelser
”Nr. 106 ad 15.26.25.
Social- og Indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler eller vilkår om anvendelse af bevilling, herunder vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering om tilskud, tilsyn og kontrol, samt genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Stk. 2. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet. ”
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f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. september 2019

ASTRID KRAG
/ Ditte Rex
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 26-09-2019

