
    

Isumaginninnermut, Sulisoqarnermut, Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik 

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 

 

 

 

1/15 

 

Nr. 297 

 

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2023 

Nærværende cirkulære opsummerer de satser, som er fastsat af Departementet for Sociale 

Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender og Departementet for Børn, Unge og 

Familier. 

 

Takster i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp 

 

Betaling for hjemmehjælp 

 

  § 1.  I henhold til § 29, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om 

offentlig hjælp og § 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om 

hjemmehjælp, er betaling for varig hjemmehjælp: 

 

 

Beregning af betalingen kan enten tage udgangspunkt i kommunernes konkrete udgift til den 

enkeltes hjemmehjælp, hvorefter egenandelen beregnes ud fra kolonnen ”Egenandel i %”, 

eller beregnes ud fra kolonnen ”Vejledende egenbetaling pr. time”.   

 

I henhold til § 18 i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, skal 

kommunalbestyrelsen visitere alderspensionister til vederlagsfri hjemmehjælp, hvis 

hjemmehjælp er nødvendig for, at alderspensionisten kan forblive i eget hjem. 

 

  Stk. 2.  Den vejledende egenbetaling pr. time reguleres ud fra Naalakkersuisuts og SIKs 

overenskomst om timelønnede faglærte og ikke faglærte arbejdere. 

 

 

Senest opgjorte 

skattepligtige 

hustandsindkomst  Egenandel i %  

Vejledende egenbetaling 

pr. time 1. januar 2023  

Vejledende egenbetaling 

pr. time 1. april 2023  

Kr. 0 - 130.000  0%  0,00 0,00 

Kr. 130.001 - 

180.000  

33%  34,49 

34,49 

Kr. 180.001 - 

280.000  

67%  68,98 

68,98 

over kr. 280.000  100%  103,47 103,47 
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Lommepenge til patienter på sygehuse 

 

  § 2.  I henhold til § 24, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om 

offentlig hjælp og §§ 18-20 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om 

udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. kan der udbetales lommepenge 

til patienter på sygehuse i Danmark eller Grønland. 

 

 

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. 

 

 

Takster i henhold til landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til 

børn samt adoptionstilskud 

 

Underholdsbidrag m.v. til børn 

 

  § 3.  Gældende takster i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om 

udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn samt adoptionstilskud og Landstingsforordning 

nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag 

m.v. til børn samt adoptionstilskud, er følgende fastsat: 

 

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres i Finansloven. 

 

Takst for lommepenge til patienter på sygehuse i Grønland eller 

Danmark 

Kr. 54,87 pr. døgn 

 

Almindeligt løbende underholdsbidrag 

(§ 4, stk. 2, nr. 1) 

Kr. 6.138 pr. halvår  

Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og 

en måned efter fødslen 

(§ 4, stk. 2, nr. 2) 

Kr. 619 pr. måned 

Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen 

(§ 4, stk. 2, nr. 3) 

Kr. 586 engangsbeløb 

Bidrag i anledning af barnets dåb 

(§ 4, stk. 2, nr. 4) 

Kr. 781 engangsbeløb 

Bidrag i anledning af barnets konfirmation eller anden 

tilsvarende anledning  

(§ 4, stk. 2, nr. 5) 

Kr. 3.103 engangsbeløb 

Maks. adoptionstilskud  

(§ 15, stk. 1) 

Kr. 36.828 engangsbeløb 
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Takster i henhold til Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og 

adoption 

  

Barselsdagpenge 

 

  § 4.  Gældende takster i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 9. november 2020 om orlov i 

forbindelse med graviditet, fødsel og adoption: 

 

 

Der ydes maks. for 40 timer pr. uge. 

 

Uddannelsessøgende som holder orlov på grund af graviditet, barsel eller adoption, jf. § 50 

 

Barselsdagpenge udregnes individuelt med et beløb svarende til den hidtil modtagne 

uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, inklusiv et tillæg pr. barn, som orlovstager 

har forsørgelsespligt over.    

  

 

Uddannelsessøgende, der modtager dansk SU, kan som forældre modtage særlig  

SU. Se http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/   

  

  Stk. 2.  Dagpengetaksten reguleres med udgangspunkt i Naalakkersuisuts og SIKs 

overenskomst om timelønnede faglærte og ikke faglærte arbejdere. 

 

Takster i henhold til Inatsisartutlov om alderspension 

  

  § 5.  I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere 

ændringer §§ 5, 9 og 10 samt gældende Finanslov fastsættes takster og indkomstgrænser for 

alderspension således: 

 

  1) Højeste årlige grundbeløb for alderspensionister udgør:  

 

 

 1. januar 2023 1. april 2023 

Barselsdagpenge  

(§ 40) 

Kr. 103,47 pr. time Kr. 103,47 pr. time 

Børnetillæg, normalbidrag Kr. 1.023 pr. måned 

 Pr. år Pr. måned 

Grundbeløb til alderspensionister  

(Bilag 1 - Tabel 1) 

Kr. 76.372 Kr. 6.364 

http://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/
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  2)  Højeste årlige pensionstillæg for alderspensionister udgør:  

 

 

  Stk. 2.  Grundbeløbet reguleres i forhold til pensionistens aktuelle indkomst ud over 

alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Pensionstillægget 

reguleres i forhold til pensionistens og dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst 

udover førtids- og alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring. 

 

  1)  Indkomstreguleringen starter ved indkomst på:   

 

 

  2)  Pensionen bortfalder ved: 

 

 Pr. år Pr. måned 

Pensionstillæg til alderspensionister med partner  

(Bilag 1 - Tabel 2)  

Kr. 46.307   Kr. 3.859 

Pensionstillæg til alderspensionister, der lever i parfold med 

en person der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har 

en samlet aktuel indkomst på under 300.000 kr. ud over 

alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social 

sikring 

(Bilag 1 - Tabel 3) 

Kr. 83.309 Kr. 6.942 

Pensionstillæg til enlige alderspensionister  

(Bilag 1 - Tabel 4)  

Kr. 83.309 Kr. 6.942 

For grundbeløbet  

(Bilag 1 - Tabel 1) 

Kr. 394.026 

For pensionstillæg til par 

(Bilag 1 - Tabel 2) 

Kr. 183.000 

For pensionstillæg til alderspensionister, der lever i parforhold 

med en person, der ikke er berettiget til pension, såfremt 

parret har en samlet aktuel indkomst på under 300.000 kr. ud 

over alderspension og pension efter Nordisk Konvention om 

social sikring  

(Bilag 1 - Tabel 3)  

Kr. 183.000 

For pensionstillæg til enlige alderspensionister 

(Bilag 1 - Tabel 4) 

Kr. 156.000 

For grundbeløbet  

(Bilag 1 - Tabel 1) 

Kr. 584.956 

For pensionstillæg til par 

(Bilag 1 - Tabel 2) 

Kr. 393.486 
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  Stk. 3.  Ved tilkendelse af alderspension sker beregningen af alderspensionen på baggrund af 

den forventede aktuelle indkomst efter overgangen til alderspension. For perioden efter første 

pensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, beregnes alderspensionen på baggrund 

af den aktuelle indkomst for perioden omregnet til forventet aktuel indkomst for et helt år.   

  

  Stk. 4.  Pensionsudbetalingen reguleres hver den 1. januar på grundlag af den aktuelle 

indkomst for det senest kendte indkomstår. Såfremt der i løbet af året sker en væsentlig 

ændring i den samlede aktuelle indkomst, ændres pensionsudbetalingen tilsvarende, med 

virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.  

  

  Stk. 5.  Ved alderspensionistens længerevarende ophold uden for eget hjem på institution, 

m.v., hvor det offentlige afholder udgifterne, udbetales alderspensionen uændret i 

flyttemåneden og den efterfølgende måned. Herefter udbetales 46 % af det grundbeløb, 

pensionisten var berettiget til.  

  

Såfremt den ene part af et par er flyttet til en social døgninstitution, skal den tilbageværende 

part anses for enlig ved fastsættelse af pensionsbeløb.  

  

  Stk. 6.  I henhold til § 14 i Inatsisartutlov om alderspension, er følgende takst gældende: 

 

 

  Stk. 7.  Grundbeløb og pensionstillæg reguleres med satstilpasningsprocenten jf.  

gældende Finanslov.  

 

Takster i henhold til Inatsisartutlov om førtidspension 

  

  § 6.  I henhold til Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension §§ 15-17 og § 

43, er fastsat følgende takster og indkomstgrænser:  

  

1) Højeste årlige grundbeløb for førtidspensionister udgør:  

 

For pensionstillæg til alderspensionister, der lever i parforhold 

med en person, der ikke er berettiget til pension, såfremt 

parret har en samlet aktuel indkomst på under 300.000 kr. ud 

over alderspension og pension efter Nordisk Konvention om 

social sikring  

(Bilag 1 - Tabel 3)  

Kr. 300.000 

For pensionstillæg til enlige alderspensionister 

(Bilag 1 - Tabel 4) 

Kr. 394.026 

Børnetillæg, normalbidrag Kr. 1.023 pr. måned 
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Pensionen reguleres i forhold til pensionistens og evt. ægtefælles bi-indkomst. Der gælder dog 

særlige regler for indkomstregulering af højeste førtidspension.  

 

Førtidspensionsbeløbet for førtidspensionister på højeste førtidspension er inddelt i en 

grundpension og en tillægspension. Grundpensionen og tillægspensionen udgør hver 50 % af 

den højeste førtidspension. Ved aftrapning af grundpensionen tæller evt. partners aktuelle 

indkomst ikke med i indtægtsgrundlaget. Grundpensionen aftrappes med samme hastighed og 

beløbsgrænser som ved laveste førtidspension.  

 

Bi-indkomst er en hvilken som helst aktuel indkomst bortset fra offentlig pension. For 

førtidspensionister på højeste, mellemste og laveste sats regnes de første 100.000 kr. af 

eventuel partners indkomst ikke med.  

  

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 nr. 1 reguleres med satstilpasningsprocenten jf. § 18 i 

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.  

  

  Stk. 3.  Førtidspensionister skal indkomstreguleres når borgerens indkomstforhold ændres – 

se bilagsmateriale for reguleringer under bilag 2 førtidspensionister. 

 

Regulering af førtidspensionisten ved egenindkomst: 

 

 Regulering af 

tillægspension 

påbegyndes ved bi-

indkomst på  

Tillægspensionen 

bortfalder ved bi-

indkomst på 

For førtidspensionister på højeste sats, der har 

en bi-indkomst under kr. 100.107 

 

Kr. 38.000 Kr. 100.600 

 

 Pr. år Pr. måned 

a) For førtidspensionister, som er blevet 

vurderede til højeste førtidspension. 

 

Kr. 127.200   Kr. 10.600 

b) For førtidspensionister, som er blevet 

vurderede til mellemste førtidspension 

 

Kr. 84.800    Kr. 7.067 

c) For førtidspensionister, som er blevet 

vurderede til laveste førtidspension  

 

Kr. 63.600    Kr. 5.300 
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 Regulering af 

grundpensionen 

påbegyndes ved bi-

indkomst på  

Grundpensionen 

bortfalder ved 

bi-indkomst på 

For førtidspensionister, der er vurderede til 

højeste sats, med en bi-indkomst over kr. 

101.600 

 

Kr. 101.600 Kr. 228.800 

 

 

  Stk. 4.  Ved tilkendelse af førtidspension sker beregningen af førtidspensionen på baggrund 

af den forventede aktuelle indkomst efter tilkendt førtidspension.   

  

  Stk. 5.  Optages en førtidspensionist på en social døgninstitution, udbetales førtidspensionen 

uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Herefter udbetales kr. 25.440 pr. år (kr. 

2.120 pr. måned), uanset indtægtsforholdene i øvrigt.  

  

  Stk. 6.  Pensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den aktuelle indkomst. 

Såfremt der i løbet af året sker en væsentlig og ændring af indtægtsforholdene, ændres 

pensionsudbetalingen tilsvarende, med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens 

indtræden.  

  

  Stk. 7.  I henhold til § 28 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension er 

følgende takst gældende: 

 

 

Takster i henhold til Inatsisartutlov om børnetilskud 

 

  § 7.  I henhold til § 3, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud og § 

1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud samt den til 

enhver tid gældende Finanslov, er følgende takster fastsat:  

 

 Regulering 

påbegyndes ved 

indkomst på  

Bortfalder ved 

indkomst på 

For førtidspensionister, som er vurderede til 

mellemste sats.   

Kr. 80.400 Kr. 207.600 

For førtidspensionister, som er vurderede til 

laveste sats.  

Kr. 101.600 Kr. 228.800 

Børnetillæg, normalbidrag Kr. 1.023 pr. måned 
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Indkomstregulering starter ved kr. 142.661 og stiger med kr. 27.435 pr. barn ud over det 

første.   

  

Børnetilskuddet bortfalder ved følgende indkomstgrænser:   

 

For familier med 1 barn 

(Bilag 3 – Tabel 1)   

Kr. 408.432 

For familier med 2 barn  

(Bilag 3 – Tabel 2)   

Kr. 435.853 

For familier med 3 barn  

(Bilag 3 – Tabel 3)   

Kr. 463.293 

For familier med 4 barn  

(Bilag 3 – Tabel 4)   

Kr. 490.736 

For familier med 5 barn 

(Bilag 3 – Tabel 5)   

Kr. 518.171 

For familier med 6 barn 

(Bilag 3 – Tabel 6) 

Kr. 545.602  

 

 

  Stk. 2.  Beløb på under 100 kr. pr. måned kommer ikke til udbetaling.  

  

  Stk. 3.  Det maksimale børnetilskud samt grænsen for indkomstregulering reguleres årligt 

med satstilpasningsprocenten.  

 

Takster i henhold til Inatsisartutlov om boligsikring 

 

  § 8.  I henhold til § 5, stk. 1 Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i 

lejeboliger og §§ 1-2 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om 

aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring 

er følgende aftrapningsgrænser fastsat:  

  

 

  Stk. 2.  Grænsen for indkomstreguleringen reguleres årligt med satstilpasningsprocenten.  

Maksimalt børnetilskud pr. barn Kr. 9.302 pr. år 

 Indkomstregulering 

starter ved en aktuel 

indkomst på  

Boligsikring 

bortfalder ved en 

aktuel indkomst på 

Husstande uden børn  

(Bilag 4 – Tabel 1)   

Kr. 65.842   Kr. 201.160 

Husstande med børn  

(Bilag 4 – Tabel 1) 

Kr. 27.435 Kr. 419.435 
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Takster i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn 

  

Bisidderhonorar 

 

  § 9.  I henhold til § 44, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn 

modtager bisidderen følgende vederlag for ydet bistand: 

 

 

Bisidderhonoraret for første time følger løntrin 33, beskrevet i Funktionsoverenskomst for 

ansatte i Selvstyret og kommunerne. Taksten for første time udgør beløbet for løntrin 33 / 

173,33 x 3.   

  

Timetaksten for bisidderhonoraret herefter udgør 70% af taksten for første time.   

  

Kun mødetimer honoreres. Forberedelses- og efterbehandlingstid honoreres ikke.  

  

  Stk. 2.  Ovenstående takst reguleres ud Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat 

Funktionsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner 

 

 

Vederlag m.m. til professionelle plejefamilier 

 

  § 10.  I henhold til § 37, stk. 7 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og § 

22 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier, kan der udbetales 

vederlag til professionelle plejefamilier. 

 

  1. april 2022 1. april 2023 

Månedlig grundløn kr. 25.417,91 kr. 25.715,78 

Særligt tillæg pr. år ved 1 barn kr. 49.566,72 kr. 49.566,72 

Særligt tillæg pr. år ved 2 børn kr. 137.669,04 kr. 137.669,04 

 

Anbringelse af et 3. barn forudsætter, at der er 2 professionelle familieplejere. Der gives i 

sådanne tilfælde et yderligere særligt tillæg på 18.499,32 kr. årligt. 

 

Tillæggene reguleres ikke i overenskomstperioden, jf. overenskomsten. 

  

 1. januar 2023 1. april 2023 

Bisidderhonorar for første time  Kr. 590 Kr. 590 

Herefter pr time Kr. 413 Kr. 413 
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  Stk. 2.  Ovenstående vederlag m.m. til professionelle plejefamilier er fastsat i gældende 

overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædagogisk 

personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland.    

 

Vederlag til almindelige plejefamilier 

 

  § 11.  I henhold til §§ 25 og 37 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, §§ 

20-21 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier, fastsættes 

vederlag m.m. til:  

 

 

Plejevederlaget kan forhøjes op til 700 %, når der kræves en ekstraordinær indsats, som stiller 

særlige krav til plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg.  

  

 

Der kan maks. udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn. Herefter er 

satsen almindeligt plejevederlag.  

 

 

Kommunalbestyrelsen kan selv fastsætte taksten for aflastningsvederlaget, og taksten er 

derfor kun vejledende. Den vejledende takst for aflastningsvederlaget udgør 2 x Almindeligt 

plejevederlag / 30. 

  

 

Vederlag for at stå til rådighed under skoleophold udgør 15% af det til enhver tid gældende 

plejevederlag. 

 

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten.  

  

Ophold på Selvstyrets døgninstitutioner for børn og unge 

  

  § 12.  I henhold til §§ 57 og 58 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og § 

49 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af 

døgninstitutioner for børn, fastsættes følgende:  

  

Takst for ophold på døgninstitution for børn og unge besluttet af sociale årsager: 

Døgninstitution Pris pr. døgn  

Almindeligt plejevederlag Kr. 5.518 pr. måned 

Akut anbringelse  Kr. 525 pr. døgn 

Vejledende takst for aflastningsvederlag Kr. 368 pr. døgn 

Vederlag for at stå til rådighed under skoleophold Kr. 828 pr. måned 
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Inuusuttut Inaat, Qaqortoq Kr. 2.498 

Angerlarsimaffik Aja, Nuuk  Kr. 3.166 

Kaassassuk, Nuuk  Kr. 4.356 

Meeqqat Illuat, Nuuk  kr. 3.036 

Angerlarsimaffik Ivaneq, Nuuk  Kr. 2.788 

Qasapermiut, Sisimiut Kr. 3.482 

Pilutaq, Sisimiut Kr. 3.437 

Sarliaq, Ilulissat Kr. 2.923 

Meeqqat Angerlarsimaffiat, Uummannaq Kr. 3.165 

Prinsesse Margrethes Børnehjem, Tasiilaq Kr. 2.533 

Angerlarsimaffik Isikkivik, Sisimiut  Kr. 3.331 

 

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 forhandles mellem Naalakkersuisut og kommunerne.  

   

  Stk. 3.  I henhold til § 51 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse 

og drift af døgninstitutioner for børn kan der udbetales vederlag til døgninstitutioner for at stå 

til rådighed under skoleophold.  

  

 

Døgntaksten for vederlaget udgøres af Almindeligt plejevederlag / 30.  

 

Kost-, lomme- og tøjpenge samt indskrivningsbeløb 

  

  § 13.  I henhold til §§ 37, 42 og § 57 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til 

børn, § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier og § 57 i 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner 

for børn, er følgende fastsat: 

 

 

Lomme- og tøjpenge:   

 

Vederlag for at stå til rådighed under skoleophold Kr. 184 pr. døgn 

Indskrivningsbeløb udgør maks. Kr. 7.972 

Børn og unge under 16 år   Kr. 57,05 pr. døgn 

Unge 16-18 år Kr. 66,96 pr. døgn 

Personer over 18 år som ikke modtager førtidspension Kr. 2.120 pr. måned  
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  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. 

 

 

Takster i henhold til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap 

  

Væsentlige merudgifter 

 

  § 14.  I henhold til § 23 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til 

personer med handicap kan der bevilges merudgifter, når merudgiften udgør mindst 6.000 kr. 

pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Støtten fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. 

måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.  

 

Aflastningsvederlag 

 

  § 15.  I henhold til § 41 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap fastsættes følgende: 

 

 

  Stk. 2.  Beløbet nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. 

 

Beskæftigelsesvederlag 

 

  § 16.  I henhold til § 14 stk. 4 og § 17 stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 

2020 om støtte til personer med handicap fastsættes følgende:  

  

Beskæftigelsesvederlag til personer med handicap, som arbejder på et beskyttet værksted eller 

på en beskyttet arbejdsplads jf. § 14 stk. 4 og § 17 stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 

7. august 2020 om støtte til personer med handicap: 

 

 

Kostpenge til plejefamilien Kr. 1.338 pr. måned 

Forsørgelsen under aflastningsperiode Kr. 59,24 pr. døgn 

Vederlag til aflastningsfamilier Kr. 1.121 pr. døgn 

Vederlag til døgntilbuddet Alm. døgntakst for ophold på 

pågældende døgntilbud for 

personer med handicap, jf. 

dette cirkulæres § 18, stk. 1. 

 1. januar 202 1. april 2023 

Beskæftigelsesvederlag Kr. 25,87  Kr. 25,87  
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Beskæftigelsesvederlaget udgør 25 % af SIKs mindsteløn for ikke faglærte arbejdere.  

 

   Stk. 2.  Beskæftigelsesvederlaget reguleres ud fra Naalakkersuisuts og SIKs overenskomst 

om timelønnede faglærte og ikke faglærte arbejdere.  

 

Løn til personer, der varetager omsorg i eget hjem 

 

  § 17.  I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap fastsættes følgende:  

 

Timesatsen for varetagelse af omsorg i eget hjem udregnes på baggrund af personens årlige 

bruttolønindkomst på tidspunktet for ansættelsen. Timesatsen fastsættes ved 

ansættelsestidspunktet ud fra følgende formel: Tidligere årlig bruttolønindkomst / 2080. 

   

Timesatsen må dog ikke ligge uden for nedenstående minimums- og maksimumsgrænse. 

 

 

Der kan maks. ydes vederlag for 40 timer om ugen.  

  

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres på baggrund af stigningen i mindstelønnen for 

ufaglærte timelønnede dækket af Naalakkersuisuts og SIKs overenskomst om timelønnede 

faglærte og ikke faglærte arbejdere.   

 

 

Ophold på Selvstyrets døgntilbud for personer med handicap 

 

  § 18.  I henhold til § 19 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap, fastsættes følgende:  

 

Takster for ophold på Selvstyrets døgntilbud for personer med handicap: 

 

Døgntilbud Pris pr. døgn  

Ivaaraq, Qaqortoq   Kr. 3.825 

Palleq, Paamiut  Kr. 3.409 

Sungiusarfik Aaqa, Nuuk  Kr. 3.316 

Elisibannguaq, Maniitsoq  Kr. 2.622 

Gertrud Rask Minde, Sisimiut  Kr. 3.964 

Ikinngut, Ilulissat  Kr. 2.967 

 1. januar 2023 1. april 2023 

Minimumsgrænse Kr. 103,47 Kr.103,47 

Maksimumsgrænse Kr. 166 Kr. 166  
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Nasippi, Tasiilaq  Kr. 2.748 

Uulineq  Kr. 3.968 

Suluppaluk, satellit under Uulineq  Kr. 3.555 

Qiimaneq, satellit under Uulineq  Kr. 5.190 

Handicapsatellit, Uummannaq  Kr. 2.591 

Holbøllsvej satellit under Aja Kr. 3.172 

  

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 forhandles mellem Naalakkersuisut og kommunerne.  

 

Lomme- og tøjpenge 

 

  § 19.  I henhold til § 48 og 73 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer 

med handicap fastsættes følgende: 

 

 

Lomme- og tøjpenge for personer under ophold på Selvstyrets døgntilbud for personer med 

handicap: 

 

  Stk. 2.  Beløbene nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. 

 

Bisidderhonorar 

 

  § 20.  I henhold til § 24 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap modtager bisidderen følgende vederlag for ydet bistand: 

 

 

Bisidderhonoraret for første time følger løntrin 33, beskrevet i Funktionsoverenskomst for 

ansatte i Selvstyret og kommunerne. Taksten for første time udgør beløbet for løntrin 33 / 

173,33 x 3.   

  

Timetaksten for bisidderhonoraret herefter udgør 70% af taksten for første time.   

  

Kun mødetimer honoreres. Forberedelses- og efterbehandlingstid honoreres ikke.  

  

Børn og unge under 16 år   Kr. 57,05 pr. døgn 

Unge 16-18 år Kr. 66,96 pr. døgn 

Personer over 18 år som ikke modtager førtidspension Kr. 2.120 pr. måned  

 1. januar 2023 1. april 2023 

Bisidderhonorar for første time  Kr. 613 Kr. 613 

Herefter pr time Kr. 429 Kr. 429 
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  Stk. 2.  Ovenstående takst reguleres ud Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat 

Funktionsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner 

 

Takster for ophold på krisecentret Illernit 

 

  § 21.  I henhold til § 4, stk. 1 og § 6 i Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om 

institutioner med særlige formål for voksne, samt § 1, § 3 og §§ 28-29 i Hjemmestyrets 

bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1995 om særlige institutioner for voksne, fastsættes følgende: 

  

Der er som forsøgsprojekt etableret et landsdækkende krise- og behandlingscenter for 

voldsramte kvinder med børn. Tilbuddet er målrettet kvinder med børn, som har behov for at 

komme væk fra lokalsamfundet i en periode, og dermed ikke hensigtsmæssigt kan gøre brug 

af et eventuelt lokalt krisecenter. Målgruppen tilbydes ophold, behandling samt råd og 

vejledning på centeret. Centeret finansieres af landskassen og kommunerne.  

  

 

  Stk. 2.  Beløbet nævnt i stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten. 

 

 

 

Ikrafttrædelse 

 

  § 22.  Dette cirkulære træder i kraft 1. januar 2023. Samtidig ophæves Departementets 

cirkulære nr. 296 om gældende sociale kontantydelser pr. 17. december 2022. 

  

  

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender d.19. 

december 2022 

                                                            

                                                            

Lona Lynge  

Konst. Departementschef 

Prisen for ophold er fastsat efter en døgntakst for en familie Kr. 946 pr. døgn. 


