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Besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af 

retsplejelov for Grønland, kriminallov for Grønland og forskellige an-

dre love. (Gennemførelse af politireform og etablering af ny politikla-

geordning, indførelse af motivationsbehandlingspladser for seksualfor-

brydere i Anstalten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for 

voldtægt af mindreårige, styrkelse af retsstillingen for ofre for forbry-

delser m.v.) (L 126) fra Folketingets Grønlandsudvalg. 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om 

ændring af retsplejelov for Grønland, kriminallov for Grønland og forskel-

lige andre love. (Gennemførelse af politireform og etablering af ny politi-

klageordning, indførelse af motivationsbehandlingspladser for seksualfor-

brydere i Anstalten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for vold-

tægt af mindreårige, styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v.) 

(L 126) som Folketingets Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren 

den 25. marts 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aki-Matilda Hø-

egh-Dam (SIU). 
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Spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejelov 

for Grønland, kriminallov for Grønland og forskellige andre love. 

(Gennemførelse af politireform og etablering af ny politiklageordning, 

indførelse af motivationsbehandlingspladser for seksualforbrydere i 

Anstalten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af 

mindreårige, styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v.) 

(L 126) fra Folketingets Grønlandsudvalg: 

 

”Er barnets tarv blevet overvejet, når der er tale om sager, hvor 

krænkeren af barnet også er en af barnets forældre, muligvis 

husstandens eneste indtægtskilde? Hvis husstandens eneste ind-

tægtskilde, eller barnets eneste omsorgsperson, bliver foranstal-

tet, hvordan vil ministeren så sikre, at man med lov hjælper og 

støtter barnet og tilhørende familie? Dette problem kan være 

med til at holde folk tilbage fra at anmelde alvorlig kriminalitet 

begået mod børn. Hvis disse husstande ikke får tilbudt hjælp, 

både psykologisk og økonomisk, er der risiko for, at man i disse 

husstande vender det blinde øje til, hvad der sker af frygt for, 

hvordan de skal forsørge deres børn uden hjemmets primær eller 

eneste indtægt.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan oplyse, at støtte til familier, hvor et barn har været 

udsat for krænkelser, hører under socialområdet. Grønland har overtaget so-

cialområdet, og ansvaret påhviler derfor selvstyret.  


	Besvarelse af spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland, kriminallov for Grønland og forskellige andre love. (Gennemførelse af politireform og etablering af ny politiklageordning, indførelse af motivationsbeha...
	Spørgsmål nr. 12 vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland, kriminallov for Grønland og forskellige andre love. (Gennemførelse af politireform og etablering af ny politiklageordning, indførelse af motivationsbehandlingspladser...
	Svar:


