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Rigsfællesskabet og det sociale område

• Det sociale område er hjemtaget til Færøerne og Grønland.

• Der gælder derfor et princip om territorial lovgivning

1) Dansk sociallovgivning  gælder for borgere med bopæl i 

Danmark. 

2) Grønlandsk sociallovgivning gælder for borgere med bopæl i 

Grønland.

• De enkelte lande i Rigsfællesskabet kan derfor ikke håndhæve sociale 

regelsæt i de andre lande.

• Familieretten er ikke hjemtaget. 



Grænsehindringer

• Når danske, færøske henholdsvis grønlandske regler medfører uhensigtsmæssige barrierer i 

forhold til bevægeligheden for borgere indenfor Rigsfællesskabet, kan det betragtes som 

grænsehindringer inden for Rigsfællesskabet.  

• Grænsehindringer søges løst ved gensidige aftaler, der medfører implementering i de berørte 

rigsdele.

• Eksempelvis tilpasning af førtidspensions regler, hvor det i 2018 blev aftalt, at det skulle være 

nemmere som førtidspensionist at flytte mellem Danmark, Færøerne og Grønland.



Samarbejde mellem Danmark og 

Grønland på det sociale område

• Der er gensidig politisk enighed om et øget samarbejde i forhold til borgere, 

der bliver socialt udsatte – herunder grønlandske borgere i Danmark

• Der er et samarbejde med de grønlandske huse – både i form af økonomisk 

støtte og vidensdeling om grønlandske forhold 

• F.eks. den landsdækkende værgekontaktfunktion 

• Orientering om det sociale regelsæt i Grønland



Børn-, Unge- og Familieområdet

Socialministeriets Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

• Regulerer døgnophold i DK for grønlandske personer med handicap – der er godt 100 personer, 

som har boet over 75 % af deres levetid på døgntilbud i DK, da alle muligheder i Grønland var 

udtømte på anbringelsestidspunktet

• Få børn og unge på døgntilbud i DK, da alle muligheder i Grønland var udtømte på 

anbringelsestidspunktet

• Bekendtgørelsen giver ligeledes mulighed for, at borgere bosiddende i DK med handicap kan 

besluttes anbragt i døgntilbud i Grønland – og også børn og unge bosiddende i DK kan besluttes 

anbragt i døgntilbud i Grønland. 



Børn-, Unge- og Familieområdet

Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, 

2020-2023

• Der er i alt 16 initiativer, hvoraf Departementet for Børn, Unge og Familier sammen med 

Socialstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af de 11 initiativer. – De finansieres med 80 mio. 

kr fra den danske finanslov og 20 mio. kr. fra den grønlandske finanslov.

• Nogle initiativer er gennemført og de øvrige er ved at blive gennemført i tæt samarbejde med 

de grønlandske kommuner.

Projekt Børnehuse, 2022-2024

• På den danske finanslov er afsat midler til et projekt om etablering af børnehuse tilknyttet 

familiecentrene i 3 byer: Maniitsoq, Ilulissat og Tasiilaq. 

• Børnehusene skal danne ramme om bl.a. samtaler og afhøring af børn udsat for seksuelle 

overgreb.

• Projektet er igangsat men er i en indledende fase.
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Hjemløsestrategien

Præsenteres efteråret 2022

Politisk vilje og ambitioner om at styrke hjemløse og udsatte området – Grønlands 
første nationale hjemløsestrategi

Formål at styrke indsatser og rammerne for arbejdet med hjemløse og udsatte borgere

Hjemløshed er et symptom på generelle systemiske problemer  

Andre strategier og initiativer der også er rettet mod årsager til hjemløshed:
• Indsatser på børn, unge og familieområdet
• Bedre sagsbehandling i kommunerne
• Arbejdsmarkedsstrategien – indsatser i Majoriaq-centrene 
• Forbedringer på boligområdet
• Større fokus på at få unge i uddannelse 



Hjemløsestrategiens fokus

Housing first - En helhedsorienteret tilgang i forebyggelsen af hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en 
selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte. 

Strategiens fokusområder:
• Boligforhold og akutte boligtilbud

• Flere passende boligtilbud til udsatte 
• Samarbejde, organisering og koordination i arbejdet med udsatte borgere

• Bedre samarbejde ml. Selvstyret, kommunerne, SHV, NGOer
• Forebyggende indsatser og tidlig opsporing 

• Ændret tilgang til socialområdet
• Flytning til Danmark

• Øget samarbejde ml. GRL og DK
• Data og viden

• Mere faktuel viden om hjemløshed generelt

Kommende tiltag der skal øge fokus på hjemløshed 
• Officiel hjemløsetælling 2022 
• Officiel definition af hjemløshed – Fokus på usynlig hjemløshed 
• Udgivelse af analyse af hjemløseområdet



Hjemløsestrategiens formål

Usammenhængende 
socialområde

Manglende lovgivning 

Lav prioritering af udsatte voksne

Usammenhængende indsatser på tværs af 
kommuner, Selvstyret og Sundhedsvæsnet

Potentiale for forebyggende indsatser

Helhedsorienteret 
socialområde

Samlet lovramme til udsatte voksne området

Housing first som udgangspunkt for indsatser

Helhedsorienteret arbejde med borgerens 
problemer

Større fokus på forebyggelse og opsøgende 
indsatser

Øget prioritering i kommunerne (økonomisk og 
organisatorisk) 



Flytninger på tværs af Rigsfællesskabet

Strategien skal overordnet medvirke til færre flytninger fra Grønland til DK og gøre det 
mere attraktivt at blive i Grønland

Nye rettigheder til socialt udsatte voksne kan få flere til at blive i Grønland

Større krav til kommunerne ift. opsøgende arbejde og tilbud kan forebygge flytninger

Anerkendelse af socialt udsathed

Større traumefokus og tilbud til udsatte voksne (eksisterer ikke nu) 

Øget samarbejde med danske myndigheder ift. vejledning, rettigheder og flytninger på 
tværs af Rigsfællesskabet 


