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Sermersooq med plads til alle 

Sermersooq Kommune huser 23.462 indbyggere pr. 1. januar 2021, hvoraf ca. 18.800 bor i Nuuk. 

Nuuk er i en udvikling som i de fleste andre hovedstæder rundt omkring i vores verden. 

Hovedstæder er lokomotiver og tiltrækker arbejdskraft.   

Det er godt med vækst, både menneskelig og økonomisk vækst, men når væksten sker for 

hurtigt, så ved vi godt, at vi skal sikre at alle tages med. Udviklingen af hovedstaden skal ske på 

et bæredygtigt grundlag, ligesom vi ønsker at skabe gode rammer for bæredygtig udvikling af 

Sermersooq. En bæredygtig udvikling, hvor der er boliger, arbejde og mulighed for at skabe et 

meningsfyldt liv. En kommune med plads til alle.  

Siumut arbejder for at skabe spændende fritidsmuligheder for alle – uanset indkomst. Skabe 

rammer for en tryg kommune, hvor vi hilser og passer på hinanden. En kommune hvor vi 

kommer hinanden ved, hvor vi mødes på tværs af kulturelle arrangementer og har aktiviteter 

der interesserer os.  

Vi ønsker at alle der kan, bidrager til at skabe spændende aktiviteter ved at være frivillig i en 

forening eller som iværksætter og forretningsdrivende. Alle som kan skal skabe nye muligheder 

og tilbud.  
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Vi ønsker at civilsamfundet bliver vores styrke og omdrejningspunkt; foreninger, organisationer 

og erhvervsliv, så vi kan løfte i flok. Det offentlige og det private. Der brug for alle.  

Kommunalbestyrelsen er din serviceenhed 

Arbejdet i kommunalbestyrelsen er vigtigt, fordi det er herigennem vi som borgere får en 

service. Vi har alle en interesse i at have en kommunalbestyrelse som sætter gode rammer for 

borgerne og som sætter borgerne først. 

Det er kommunalbestyrelsen der sammen med indbyggerne tager beslutninger om rammerne 

og arbejder for vores børn, unge, ældre, sårbare borgere, dem med handicap, hjemløse og de 

mange unge som står udenfor uddannelserne og arbejdsmarkedet.  

Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om byggefelter til boligbyggeriet og 

erhvervsdrivende, om hvordan der bygges, hvem der skal bygge og hvordan kommunen skal 

medvirke.  

Kommunalbestyrelsen forvalter indtægter på cirka 1.900 millioner kroner som bruges til at drive 

vuggestuer, børnehaver, folkeskolen, alderdomshjem og ældrepleje, hjemmehjælp, hjælpe 

foranstaltninger, infrastruktur og veje, offentlig transport, forebyggelse, fremme af et sundt og 
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aktivt liv og spændende kulturelle tilbud. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for hele 

kommunens udvikling. Derfor er valget til kommunalbestyrelsen vigtigt. Det er dig og mig vi 

snakker om.  

Siumut vil arbejde på at; bygge flere boliger, indføre struktureret forebyggelse, forbedre 

servicen af de ældre og de sårbare borgere med handicap og hjemløse, forbedre forholdene 

for fiskerne, opkvalificere medarbejderne som giver pleje til børn i daginstitutioner og ældre på 

plejehjemmene, få de unge der er udenfor uddannelserne og arbejdsmarkedet ind igen, skabe 

en bedre og samarbejdende folkeskole og en kommune som giver sig selv rum til udvikling. 

Det og mange andre emner har Siumut et bud på.  

Vi har samlet et godt team af 22 kandidater som hver især har en mærkesag. Hver og én 

brænder for at gøre en positiv forskel for vores by.  

Her kan du læse om nogle af vores mærkesager for Sermersooq. Læs også Siumuts øvrige 

landsdækkende målsætninger.  

God læsning!     
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Bolig  

En bolig er en forudsætning for at skabe et hjem – en base. Bolig og arbejde er hinandens 

forudsætninger. De fleste har ikke en boligopsparing og skal derfor arbejde for at kunne spare 

op til en bolig. Det er dog langt fra alle der har en indkomst, der har luft nok til at spare op til 

indskud i en andelsbolig eller ejerbolig. Det kan være man lige er blevet færdiguddannet, er 

folkepensionist, har en lav indkomst, er socialt udsat eller af andre årsager.  

Alle ved, at man skal have penge i overskud for at spare op og det tager mange år før man har 

til et indskud. Mange har heller ikke en boligopsparing med sig som gave fra ens forældre. Kort 

sagt er det langt fra alle der har råd til at spare op.  

Mange må ty til lejemarkedet i Nuuk, og med de lejepriser rækker boligsikringen ikke. Der kan 

maksimalt gives 5.000 kroner om måneden og derfor vil en bolig til 11.000 kroner om måneden 

minus boligsikring stadig koste alt for meget for mange familier. Det er alt for dyrt at leje. Det 

er en uholdbar situation og har været alt for længe.  

Kommunen har desværre selv igennem de seneste mange år været med til at presse borgerne 

ud af markedet, da der ikke har været stabil byplanlægning, byggemodning til alle, ordentlige 

udbudsrunder og prioritering af store anlægs- og byggeprojekter med en skævvridning af 

markedet til følge. Prisen på opførelsen af boliger i kommunen kan komme op mod 35.000 per 
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kvadratmeter eller mere, som giver højere byggepriser og dermed høje huslejer. Det vidner om 

en katastrofal manglende evne til at planlægge på borgernes vegne i et isoleret set lille marked.  

Så har vi boligspekulanter der kun vil leje ud til virksomheder og kommunens boligselskab, 

hvilket gør det ekstra svært at få en lejebolig som en fri og en uafhængig borger. For ikke at 

tale om de unge som vender hjem efter endt uddannelse som kommer ud på boligmarkedet. 

De enlige og de ældre som af familiære omstændigheder skal finde lejebolig til en skyhøj 

husleje og så de sårbare, og de unge som skal lære at stå på egne ben og gerne vil flytte 

hjemmefra. Det er kort sagt frustrerende at bo i en by uden udsigt til en bolig til en 

overkommelig husleje – i bedste fald om mange, mange år.  

Siumut har et bud på en løsning. Det handler først og fremmest om en skarp prioritering og i 

denne rækkefølge:  

1) Der skal tildeles flere byggefelter til almennyttigt- og privatbyggeri.  

2) Der skal bygges almene boliger til en overkommelig pris rettet mod de enlige og 

familier samt bofællesskaber til efterværn og handicappede samt ”halvejshuse” til 
hjemløse.  

3) Der skal banes vej for delvist offentligt/privat byggeri såsom andels- og ejerboliger 

samt énfamiliehuse og vi arbejder for at 20/20/60 eller en lignende ordning sikrer en 

jævn byggetakt og bedre planlægning.    

4) Der skal stadig være plads til projektbyggeri i små- og i storskala til enten ejer, salg eller 

leje.  

Tildeling af byggearealer skal tage følgende hensyn: 

1) Det skal være forhåndsbestemt til hvilke af de ovenstående byggerier der tildeles 

arealer. Det giver også den enkelte borger og arkitekter mulighed for at arbejde med 

helhedsløsninger som baseres på værdier, såsom godt naboskab og fællesskab på 

tværs af generationer.  

2) Der skal sikres transparens i beslutningsprocesserne som kan tilgås af alle og det skal 

sikres at alle i byggebranchen - mindre, mellemstore og store virksomheder - kan byde 

ind på opgaver og opgaver skal spredes ud på forskellige entrepriseformer.  
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3) I Udvalget for Anlæg og Miljø skal der skal sidde en repræsentant fra hver by; Nuuk, 

Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der skal sikre et godt kendskab til bostedernes 

udviklinger og medansvar. 

4) Bygherrer og entreprenører der får opgaver fra kommunen skal påtage sig og fremvise 

plan for samfundsansvar som omfatter lærlingepladser og støtte til kulturen og sporten 

i kommunen.   

Hvis Siumut får flertal efter valget inviterer vi alle aktører til en ugelang samtænkning om, 

hvordan vi i fællesskab løser den eskalerende boligkrise. Der skal være en løbende dialog 

mellem folkevalgte, borgerne og byggebranchen. Samtænkningen skal ske allerede i maj for at 

kunne planlægge næste fire års byggerier i kommunen, dvs. Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og 

Ittoqqortoormiit samt bygderne.  

Børns trivsel 

I det forgangne år har vi oplevet hærværksbølger og i den seneste tid, vold blandt børn og 

unge. Lad os slå fast med det samme, at vi fordømmer vold. Vi erkender samtidig, at vi står 

med et problem som ikke løses ved at kun ved at finde frem til de voldelige børn og deres 

familier og igangsætte en handlingsplan. Vi erkender at der er noget galt. Vi ser tegn på at 

samfundet står med mange utilpassede børn og unge, det skal der gøres noget ved. Vi skal 

styrke forebyggelsesindsatsen og strukturere indsatsen bedre.  

I bund og grund agerer børn enten indad eller udadtil, når der er noget underliggende galt. Vi 

hører om de der vender deres mistrivsel ud ad mod samfundet, men desværre er det sværere 

at se dem som vender frustrationerne ind ad mod dem selv. Det er bekymrende udvikling. 

Derfor må vi blive meget bedre til at finde ud af, hvordan vores børn og unge har det. Hvordan 

de trives. Vi skal have nogle dugfriske undersøgelser der giver os et øjebliksbillede af 

situationen med vores børn og unge.  

Heldigvis har de fleste børn det godt og trives, men det er stadig interessant at vide, om de nu 

også trives i skolen eller i fritiden. Det kan være mobning i skolen eller i fritiden der medvirker 

til at man ikke har det godt eller følelsen af at være ensom, bange eller føle sig anderledes. Der 

er mange faktorer der spiller ind i hvorfor børn har det skidt. Vi skal gøre noget ved mistrivslen.  
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Der er tydelige tegn på mistrivsel som vi må tage alvorligt. Alt for mange unge kommer ikke 

direkte i ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Faktisk kommer halvdelen af en 

folkeskoleårgang ikke videre i vores uddannelsestilbud. Hvorfor? Kunne vi ikke finde ud af 

hvordan vores børn og unge har det og hvordan vi kan forbedre deres trivsel?  

Siumut har et bud på en løsning. Det handler om at indføre struktureret forebyggelsesindsats 

baseret på evidensbaserede undersøgelser af trivslen hos børn fra 10-12 år i mellemtrinnet og 

13-16 år i ældste-trinnet. Metoden er kendt fra Island og danner grundlaget for den såkaldte 

”islandske model”. Metoden er videnskabeligt underbygget.  

1) Efter kommunalvalget afsætter Siumut straks to temadage af med forældrene, 

kommunalbestyrelsen, nøglepersoner i afdelinger og skoleinspektører samt 

formændene for skolebestyrelsen for at få fælles forståelse for en struktureret 

forebyggelse og hvilke handlemuligheder der skal til. 

2) Igangsætter undersøgelsen i folkeskolen der skal vise os hvordan det står til i de enkelte 

skoler og derefter igangsættes planen for en struktureret forebyggelsesindsats – der 

skal kort sagt handles.  

3) Kommunen kan ikke løse alt alene og derfor inddrages alle der arbejder med børn og 

unge indenfor kommunens institutioner sammen med alle forældre, foreninger og 
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organisationer der arbejder med børn og unge for at drøfte hvordan vi løser 

problemstillingerne.  

4) Planen er at intervenere (stoppe) den negative udvikling hos børnene og ved at få 

igangsat handlingsmuligheder til at løse problemstillingerne. 

5) Ved at involvere frivillige og de øvrige der leverer fritidstilbud sammen med 

kommunens afdelinger, kan der ske noget positivt. Indsatserne er forskelligartede og 

kræver at vi afsætter ressourcer til de temaer som kan være brug for og afsætter 

målrettede økonomiske midler til at få tilpasset flere fritidstilbud til børnene. Tiltag der 

løbende skal evalueres, forbedres og tilpasses børns og unges ønsker og drømme.  

Vi i Siumut vil skabe en bedre forebyggelses- og fritidsindsats der baserer sig på børns og 

unges virkelighed og drømme! Det er en investering i fremtiden. Vi vil skabe en Sermersooq-

model der er tilpasset vores børn og familiers behov.  

Medarbejdere i dagsinstitutioner skal tilbydes efteruddannelse 

Når forældre overdrager deres barn til vuggestuen og børnehaverne skal de kunne være 

trygge ved at forlade sit barn. Daginstitutionerne spiller en stor rolle for at vi får harmoniske 

børn der er klar til at begynde i skolen når de skal forlade børnehaven.  

For at det kan lade sig gøre er det enormt vigtigt at vi har pædagoger på vores institutioner og 

at vi værdsætter og anerkender deres funktion. Vi nærer stor respekt for det arbejde som vores 

medarbejdere udfører i daginstitutionerne og er klar til at være med til at lette hverdagen for 

denne medarbejdergruppe.  

Udover at give pædagoger en efteruddannelsesmuligheder har vi andre bud på hvordan vi 

styrker daginstitutionerne. 

De ufaglærte som har arbejdet i faget i flere år skal have tilbud en uddannelse til 

barnemedhjælper eller socialmedhjælpere. Efteruddannelse er en vigtig indsats fordi vi ad den 

vej får tilegnet os ny viden indenfor de felter vi arbejder. Her er Siumut klar til at igangsætte en 

ekstraordinær indsats, fordi vi ved at vores små børn vil nyde gavn af den opkvalificering. Vi 
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ved også at når der investeres i medarbejderens udvikling giver det også en større 

medarbejderglæde, mindre sygefravær og bedre fastholdelse. 

Folkeskolen et indsatsområde 

Folkeskolen er en af samfundets vigtigste institutioner. Det er her vi bygger et godt fundament 

for vores børns fremtid. Alt for mange unge kommer dog ikke i gang med en 

ungdomsuddannelse efter folkeskolens afgangseksamen. Det er ganske enkelt en bekymrende 

udvikling og derfor skal kommunalbestyrelsen tage denne udfordring meget seriøst. Mange 

børn klager over larm og mobning i skolen, hvilket vi ikke kan sidde overhørig. Lærerne 

fortæller om at de bruger alt for meget tid på at få ro på klasserne og efterlyser bedre 

arbejdsforhold.  Det er Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af 

folkeskolen og har derfor også et medansvar for at vores unge ikke kommer videre. Vi skal have 

alle børn til at komme videre i uddannelse.  

Siumut har bud på løsninger. Det handler om at skabe bedre rammer for undervisningen så 

lærerne kan formidle læring og eleverne tage imod undervisningen.  

1) Vi skal skære klassekvotienten ned fra at være 26 elever per klasse til 22 elever. 
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2) Vi skal hjælpe lærerne ved at give dem en støtteperson der tager sig af de børn der har 

brug for ekstra opmærksomhed i undervisningen. 

3) Vi skal indføre et anti-mobningsprogram som gælder for alle kommunens skoler og 

sikre at programmet kører efter hensigten. 

4) Vi skal styrke specialklasserne så de der har et ekstra behov for hjælp, får tilført de 

nødvendige ressourcer til at undervise vores sårbare elever. 

5) Vi skal indføre mere undervisning via digitale platforme til vores elever i bygderne. Børn 

skal i videst muligt omfang have mulighed for at være hjemme hos familien i så lang tid 

som muligt. 

6) Vi skal have en eller flere af støttepersoner i skolegården i frikvartererne så vi får brugt 

ressourcerne fornuftigt. 

7) Vi skal udbygge socialrådgiverordningen i skolen og tilknytte familievejledere til 

folkeskolen. 

8) Vi skal indføre klassekontrakter mellem forældre fra 1. klasse således at forældrene kan 

aftale klare regler for deres børn.  

9) Vi skal indføre erhvervsklasser i tæt samarbejde med erhvervsdrivende som kan 

medvirke til at flere tager en erhvervsuddannelse efter endt folkeskole. 

Vi i Siumut tror på at folkeskolen er det sted, hvor vi kommer i bedst dialog med forældrene. Vi 

har et mål om at skabe stærke ressourcefulde børn som har mulighed for at komme i gang 

med en uddannelse efter endt folkeskole. Vi er samtidig klar over at erhvervslivet skal tage 

deres medansvar i at modtage lærlinge og praktikanter.  Vi kan løfte flere igennem folkeskolen, 

hvis vi samarbejder på tværs.  
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Arbejdsmarkedet  

Forholdene på arbejdsmarkedet i Sermersooq er forskellige, da der er høj arbejdsløshed i 

Tasiilaq og til dels i Paamiut. I Nuuk er der omvendt en udfordring, da der er mangel på 

arbejdskraft. Man skal blot se på kommunens jobopslag og de øvrige jobsider for at se hvor 

behovet for arbejdskraft er størst. Når det er sagt, er der alt for mange af vores medborgere 

der står helt- eller delvist uden for arbejdsmarkedet. Der er mange der ikke kan fastholde et 

job, mens flere der ønsker et job må se jobbet tilfalde en der kommer udefra. Der er pres på 

arbejdsmarkedet fordi udviklingen, især i hovedstaden går stærkt. Alt for stærkt til tider. Der 

bør være brug for alle! Og alle bør være i et job.  

Når man har stået udenfor arbejdsmarkedet i perioder, er der en grund til dette. Uanset 

baggrund skal vi sørge for at vi kan facilitere at vores medborgere får muligheden for at søge 

hjælp til selvhjælp. Alle vil jo gerne have en tilværelse hvor man føler at man kan forsørge sig 

selv, sin familie og bidrage til samfundet. Men ikke alle er klar til det og skal have hjælp eller 

støtte for at komme i gang igen. Ingen ønsker at være i passiv forsørgelse og er man som 

medborger nået dertil at man ikke kan se en udvej til at komme i beskæftigelse – så er det fordi 
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man har mistet håbet. Det kan vi som samfund ikke være tilfredse med og derfor skal der ske 

en bedre indsats på arbejdsmarkedet.  

Siumut erkender at indsatsen til at få flere tilbage på arbejdsmarkedet bør styrkes i endnu 

højere grad. Det er ikke nok at opkvalificere borgerne gennem en boglig uddannelse. Der skal 

meget mere til. I Siumut vil vi arbejde med empowerment. Vi tror nemlig på at borgeren selv 

sidder inde med mulige løsninger på hvordan han/hun/hen bedst kommer tilbage på 

arbejdsmarkedet. Det der er brug for, er flere handlemuligheder for borgerne for at hente 

styrke til at komme videre i tilværelsen.  

1) Siumut vil tilbyde flere personlige udviklingskurser ved at udvide Majoriaq til også at 

være et kursuscenter for personlig udvikling – Vi kan kalde det ”Pikkorissarfik”, stedet 

for du styrker dig. 

2) Siumut vil styrke arbejdsmarkedsforvaltningens indsatser med empowerment tilgang til 

borgerne.  

3) Siumut vil afsætte flere midler til forskellige behandlingsmuligheder, da vi mener at det 

store misbrug også skyldes selvmedicinering fordi mange har ondt i livet. Behandlingen 

skal ske når den enkelte er klar, ikke når kommunen eller andre ”giver lov”. 
4) Rejseholdene for senfølger for seksuelt misbrug skal intensiveres.  

5) Revalideringsordningen skal styrkes yderligere så vi får flere ud på arbejdsmarkedet på 

de vilkår som den enkelte kan overkomme. 

6) Piorsaavik-ordningen skal styrkes så de unge som står udenfor uddannelsessystemet og 

er ikke i kontakt med kommunens arbejdsmarked får mulighed for at komme videre. 

7) Vi vil undersøge muligheden for at en etablere en ”gade-skole” Street School - en 

alternativ uddannelse hvor man som studerende også får terapeutisk rådgivning. Et 

program kan få flere gjort klar til uddannelse. 

8) Fritidsordningen skal udvides med tilbud til, undervisning om medafhængighed, 

meditation, privatøkonomi, It-undervisning, rygestophold, opdragelse, investeringer, 

programmering, mv.  

9) Erhvervslivet kan bidrage med kursusholdere eller økonomi som en del af deres 

samfundsansvar.   
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Ældre og sårbare medborgere  

Ligesom på børneområdet er der også klart plads til forbedringer på området for ældre og 

vores sårbare medborgere med psykisk og fysiske handicap samt de hjemløse. Kommunen har 

en særlig forpligtelse overfor disse grupper, da vi skal overholde 

menneskerettighedskonventionerne.  

Vores ældre medborgere efterlyser større bevågenhed om deres forhold. Mange er ensomme 

og føler sig omsorgssvigtet af systemet. De ældre vil gerne have bedre forhold og service. 

Mange har svært ved at komme ud når der ikke ryddes sne. En anden bekymring er 

ældreplejen som også har udfordringer med at fastholde medarbejdere.  

I Siumut anerkender vi at servicen overfor de ældre medborgere styrkes. Derfor vil vi medvirke 

til at der etableres en bedre koordinering af besøgsven-ordning. Vi tror også at mange borgere 

gerne vil yde samfundssind, og derfor ønsker vi at facilitere at man kan tilmelde sig 

frivillighedstjeneste, hvor man kan få tilmeldt sig som besøgsven, skovle, købe ind, hjælpe med 

andre ting i hjemmene. Vi har brug for flere hænder og frivillighedsindsatsen skal koordineres. 

Herudover skal vi have flere medarbejdere i ældreplejen på efteruddannelse – ligesom på 

børneområdet. At give en god pleje er vigtigt og det skal anerkendes bedre.  

Forholdene for de sårbare medborgere i Sermersooq skal forbedres! Borgere med fysisk eller 

psykisk handicap har også ret til bolig og uddannelse. Det er klart at her halter vi bagud og det 

er ikke godt nok. Kommunen skal styrke indsatsen for at vores medborgere med handicap – de 

har en funktionsnedsættelse. I Siumut vil vi sætte ekstraordinær fokus på dette tema ved at 
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1) Få afdækket forholdene for vores medborgere med handicap som de er nu. 

2) Få indkaldt relevante foreninger til en dialog med kommunalbestyrelsen; de kan være 

Tilioq - Handicaptalsmanden Tilioq, Sugisaq – foreningen for sindslidende og deres 

pårørende, Inooqat – forældreforeningen for udviklingshæmmede, NIIK 

landsforeningen for personer med handicap, Landsforeningen for autisme. 

3) Vi afsætter flere midler til at bygge flere boliger til borgere med handicap.  

4) Vi laver et bedre efterværn for unge medborgere i overgangen til voksenlivet. 

Antallet af hjemløse med sociale udfordringer er bekymrende højt og er tegn på at vores 

velværdssystem ikke magter at forebygge at folk kommer ud i den situation – at stå på gaden. 

Vi skal huske på at, der er en grund til vores medborgere ender i den svære situation at være 

hjemløs. I Siumut erkender vi at vi har en udfordring her og vi må – ligesom på børne- og 

ungeområdet – i gang med en forebyggende indsats og igangsætte en massiv 

behandlingsindsats. Når det er sagt, er det dog ikke nok at have fået det bedre og kan komme 

ud på arbejdsmarkedet. Man skal have et sted at bo for at kunne komme i gang med et 

genopbygge et liv.  

Siumut vil bygge ”halvejshuse” som skal afstedkomme af hjemløse i bedring har en base de kan 

være trygge i. Tilbuddet er målrettet de 18-67 år og har sociale problemer og brug for støtte 

f.eks. til at finde fodfæste i en ny livssituation eller til at forblive stof- og alkoholfri efter afsluttet 

behandling.  

Siumut vi arbejde tæt med de institutioner og foreninger som er i tæt på den hjemløse. Vi vil 

strutkurere indsatsen bedre, således at vi får folk flyttet fra passiv forsørgelse til at tage aktivt 

del i arbejdsmarkedet ud fra den enkeltes formåen.   

Erhvervslivet  

For at skabe en bæredygtig udvikling skal erhvervslivet blomstre. Der er mange potentialer for 

at skabe flere arbejdspladser og udvide lokalproduktioner. Vi har brug for at øge egen 

forsyning af alt fra byggematerialer og madvarer. Det er næsten kun fantasien der sætter 

grænserne.  
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I Siumut er vi klar til at indgå et tæt samarbejde med vores erhvervsdrivende og løse 

problemstillinger der måtte være i forhold til arealer til erhvervsgrunde m.m. Vi er glade for at 

vi har mange mindre og større virksomheder som blomstrer i disse år. Vi skal have flere 

erhvervsdrivende i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut og bygderne. 

Turismepotentialerne skal stadig udvikles da det er derigennem vi kan få øget vores indtægter 

til kommunen og landskassen. Indsatsen i iværksætteret skal udbygges til at betjene vores 

borgere i Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Paamiut, og bygderne.    

En vigtig del af erhvervslivet er også fiskeriet. Det er landets stadig vigtigste erhverv da vi lever 

at eksportindtægterne. Derfor skal vi have fiskeriet i kommunen optimeret. Det er et område 

der er blevet syltet og det bliver det ikke gjort af Siumut. Vi har klare målsætninger for fiskeriet i 

vores kommune.  
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Fiskeri 

Havneanlæg i Nuuk skal forbedres og gøres færdig i den næste valgperiode. Fiskerbåde 

kæmper med plads i havnen, og det skyldes især, at Puulukip nuua er hjemsted for lastbiler. For 

at udbedre det, skal lastbiler ud af Puulukip nuua, og det berørte selskab skal tilbydes en 

alternativ plads. Selskabet kæmper selv med pladsproblemer. 

SIKUKI’s ordning med brugerbetaling til fiskere skal revurderes, hvor Naalakkersuisut som ejere 

korrigerer deres politik. Havnefaciliteterne som helhed er bygget til at vareforsyne landet, og 

skal som sådan finansieres og drives. Driften skal ligesom andre havne ikke belaste fiskerne i 

Nuuk unødigt, specielt i tider hvor priser for fisk er i bund. Fiskerne i Nuuk skal ikke have 

ringere vilkår i forhold til andre fiskeri på kysten,  især hvad angør havnefaciliteter, som skal 

være tilgængelige for alle i Grønland. Derfor er der behov for at tilrettelægge 

transportomkostninger og andres forbrug derefter. 

Regler for fiskeri og fangst, som skulle have været ændret siden 2012, skal snarest fornyes i 

starten af den nye valgperiode. De skal tilpasses og tilrettelægges for at forbedre 

erhvervsfiskernes muligheder. Fornyelsen bør foregå i samarbejde med fiskerne, også med 

hensyn til de økonomiske og praktiske konsekvenser. 

Der skal åbnes op for bundgarnsfiskeri om vinteren, og det skal ske ved at ændre kommunens 

vedtægter. Det er en udfordring at fiske om vinteren, og det bliver ikke bedre af uforståelige 

regler. Ved at åbne op for indhandling til produktionsvirksomhederne kan man imødegå 

udnødvendig besværliggørelse for fiskerne. 

Sermersooq skal udarbejde en fiskeri- og fangstpolitik, og dette skal være et af fundamenterne 

for at videreudvikle fiskeriet. Kommunen skal udarbejde målsætninger for fangst- og 

fiskerierhvervet og beskytte området i samarbejde med relevante aktører. Politikken skal 

udarbejdes således, at man kan stole på indholdet og dermed danne grundlaget for den videre 

udvikling. Politikken skal omfatte havneforhold, indhandlingsforhold, handel og de unges 

muligheder, og målene skal basere sig på de reelle forhold. 
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Vi skal videreudvikle produktion af egne produkter og være selvforsynende. Der er behov for at 

tilrettelægge Kalaaliaraq i Nuuk på en bedre måde end i dag i samarbejde og koordination 

med brugere. Der er brug for nyt regelsæt for salg af rå madvarer i samarbejde med 

Naalakkersuisut, tilpasset grønlandske forhold og som er sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Kalaaliaraq bør styres af fiskerne og fangerne i fremtiden, og den skal kunne betale sig. 

Serminar. Efter valget til kommunalbestyrelsen, bør man holde et seminar i Kommuneqarfik 

Sermersooq med grundlag i bæredygtighed.  

Farvandet omkring Kapisillit er et stort fiskeriområde, derfor skal området renset for gamle net. 

Vi ved, at området er torskens gydeområde, derfor et det meget vigtigt at rense for gamle 

garn. 

Småbådshavnen i Tasiilaq skal forbedres og tilpasses erhvervsfiskeriet. Dette skal foregå i et 

samarbejde mellem kommunen, fiskerne og arbejdspladserne. 

Stop volden 

Sidst men ikke mindst skal vi i Sermersooq volden til livs. Det er ikke godt sted at bo hvis man 

føler sig utryg og kan høre volden – bogstaveligt talt. I Siumut er vi klar til at tage ordentligt fat 

og samarbejde med myndighederne såsom politiet. Vi vil gerne have større indsigt i hvor og 

hvem volden omfatter, så vi kan få et team af socialfagligt uddannede personer til at opsøge 

og tilbyde samtaler og pege på handlemuligheder for den enkelte person eller familie. Vi skal 

stoppe den medafhængige tankegang og begynde at italesætte vores problemer. Vi skal styrke 

krisecentrene så vi får flere til at bryde ud af den onde cirkel og tilbyde hjælp alle parter 

involveret. Vi skal igangsætte borgermøder – ikke mellem kommunen og borger – men mellem 

borgere. Alle kan bidrage til at vi får opbygget en god kommune – en god by eller bygd. Vi er 

alle i samme båd. Lad os nå vores destination sammen – ved at tale sammen!  

 

SÆRLIGT OM BOSTEDERNE: 

Følgende er de målsætninger der opstilles for de enkelte bosteder i Sermersooq. Generelt er 

målsætningerne gældende i alle bosteder. 
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Nuuk 

Siumut Nuuk har et godt bagland af medlemmer med forskellige baggrunde og holdninger, og 

er den største lokalafdeling i Siumut. I 2021 har vi holdt temamøder med interesserede borgere 

hver tirsdag fra kl. 19.00 – 21.00 i Atuarfik Samuel Kleinschmidt, ASK.   

Vi har haft erhvervsdrivende der arbejder indenfor byggefaget og talt om rammerne i 

boligbyggeriet. Vi har talt med fiskerne og fangerne om deres vilkår. Vi har talt med borgere 

med handicap og deres pårørende om de udfordringer de oplever i kommunen. Vi har talt med 

de som er tæt på de hjemløse om hjemløshed og baggrunden herfor. Vi har haft foreningerne 

for de ældre for at fortælle os om deres vilkår og hvilke forbedringer de gerne ser gjort. Vi har 

talt om kultur, forebyggelse, idræt og fritidsmuligheder. Vi har talt om borgerservicen og hvad 

der bør forbedres i borgernes møde med ”systemet”.  

Vi har ganske enkelt lyttet til de mennesker som lever med de udfordringer, da de er dem der 

kender deres hverdag. Talt sammen om hvad der bør forbedres. Vi føler os godt klædt på til at 

tage fat og løse de mange udfordringer. At gøre vores hverdag bedre. 
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Kortere ventetid!  

Siumut Nuuk er glad for, at mange bosætter sig i hovedstaden. Det er tegn på at byen byder 

på attraktive arbejdspladser, uddannelser og spændende aktivitetsmuligheder. Men udover 

boligmanglen har vi også en udfordring med køer. Telefonkøer til lægeklinikken, kø til 

tandklinikken og kilometerlange bilkøer i myldretiden.  Vi skal forkorte køerne og det gør vi ved 

at tage en dialog med vores landspolitikere og myndigheder omkring sundhedsvæsenets 

service af Nuuk. Det er ikke optimal betjening selvom ventetiden er gratis!  

Brugerne har store problemer med at henvende sig til sundhedsvæsenet her i Nuuk, og for at 

imødegå dette vil Siumut arbejde på en løsning sammen med de ansvarlige myndigheder. Vi vil 

øge vort medansvar i arbejdet med at forbedre borgernes vilkår. Der er brug for en mere 

passende løsning i takt med, at byen udbygges i fremtiden. 

Vi skal have forbedret vejnettet. Bilkøerne bliver blot længere og vejene farligere, hvis ikke vi 

strukturerer vejnettet ordentligt med større hensyn til de bløde trafikanter. Der skal ordentlig 

fokus på dette område. 

Siumut vil opsætte målingsstationer langs vejene– især den del af vejen hvor trafikken er tung. 

Der er stor luftforening i gang som forringer livskvaliteten betydeligt for de gående. Børn og 

ældre, og ikke mindst mange astmatikere er udsatte. Der skal etableres et varslingssystem der 

sender SMS til de borgere når luftforureningen er over de værdigrænser.  

Vi skal undersøge mulighederne for byens udbygning, herunder Akia i valgperioden 2021-2025, 

og arbejdet skal foregå i tæt samarbejde med borgerne og andre aktører. Kangerluarsunnguaq 

er et fantastisk sted for at udvikle skiområde i verdensklasse. En vinterdestination værdig. 
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Qeqertarsuatsiaat 

Folkeskolen 

Kommuneqarfik Sermersooq skal sikre, at eleverne skal gå i folkeskolen, der hvor de bor. Det 

tilstræbes, at de bor hos deres forældre indtil deres konfirmation for at undgå negative 

konsekvenser for dem selv og deres forældre. Målet er, at børn skal vokse op hos deres 

forældre. 

Iserit A/S’s arbejde for bygdebefolkningen er blevet dårligere og dårligere, og der er brug for 
politisk fokus på området, for i dag løser man renovering af husene ved at sætte skodder for 

vinduerne. Der er også brug for nye boliger tilpasset nutidens behov. 

De stående udvalg bør også besøge bygderne, for i denne valgperiode har der eksempelvis 

ikke kommet nogen fra Nuuk, selvom bygden ligger næsttættest på byen. Det kan ikke kaldes 

borgerservice. 

Der skal arbejdes på at få valgt repræsentanter fra alle beboede steder til 

kommunalbestyrelsen, for kun på den måde kan man sikre reel indflydelse.  

Som bekendt er er der stor byggeaktivitet i Kommuneqarfik Sermersooq i de senere år, og 

dette bør ske både i byerne og bygderne. 

Bygdebestyrelsens kompetence bør revurderes. Som eksempel kan nævnes, at bestyrelsen ikke 

længere har kompetence til at anvise til ældreboliger, og det kan ikke være rigtigt. 

Embedsværket skal ikke tage beslutninger på vegne af borgerne, deres job er at tjene 

borgerne. 

Kapisillit 

Terrænveje bør udbygges. Eksempelvis er der i dag ingen vej fra Kapisillit til Kapisillit-elven, og 

derved bruger turisterne mange forskellige ruter og derved ødelægger vegetationen på 

området. 
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Hytteejere bruger ATV-veje til deres hytter, derfor bør man sikre en ordentlig terrænvej til elven 

med dertil hørende bro over. Dette skal planlægges i samarbejde med derboende borgere. 

Der er mange steder ved elven, hvor folk besørger sig, og det er ikke holdbart. Der skal findes 

en helhedsløsning. 

Værkstederne skal vedligeholdes, da dette også vil gøre det nemmere at vedligeholde 

snescootere og ATV.  

Dag-og natrenovationens placeringer er utidssvarende både i Kapisillit og andre bygder. I 

Kapisillit bør man snarest tage dumpen, som allerede er blevet lavet, i brug. Der er også gode 

muligheder i Kapisillit for at etablere træk og slip. 

Når der er arrangementer, kan man ikke komme udenom Narsakasik. Der er flere og flere 

arrangementer i Kapisillit, og derfor bør man gøre Narsakasik mere attraktivt.  

Arealtildelinger bør foregå mere systematisk og i tæt samarbejde med familierne. 

Legepladsen skal renoveres for at undgå fare for børnene. Der bør også laves pladser til de 

større børn, såsom skateboardbane og lignende. 

Vejarbejdet bør færdiggøres. For nogle år siden renoverede man vejen i Kapisillit dog uden at 

færdiggøre arbejdet, og derfor er det vigtigt at færdiggøre dette arbejde. 

Vandforsyning bør være betryggende i alle bosteder. Alle Kapisillits borgerne ønsker en løsning 

på vandforsyningen, og derfor skal der findes en løsning for vandforsyningen i denne 

valgperiode. 

Tasiilaq 

Det vigtigste er at arbejde på at gøre Tasiilaq til en selvstændig kommune igen. 

Erhvervslivet: kommunen skal arbejde for, at fiskeri, fangst og andre erhverv er i hænderne på 

lokalbefolkningen. Kommunen skal hjælpe med muligheder for bedre indhandlingssteder og 

skindindhandling, og være med i vidensformidling overfor iværksættere. 
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Arbejde til alle bør tilstræbes, blandt andet ved at tilrettelægge byggerierne i bygderne bedre.  

Socialforsorg kan man ikke komme udenom, for det har stor indflydelse på de enkeltes 

borgeres liv. Socialforsorgen bør foregå i så tæt samarbejde med borgerne som muligt. 

Der bør etableres en kulturfond i øst for derved at sikre størst indflydelse med befolkningen 

der. 

Iserit A/S’s arbejde skal foregå på lokalbefolkningens præmisser og tilpasses lokalbefolkningens 
behov. 

Sport og andre fritidsaktiviteter skal være de bærende elementer i befolkningens fritid. 

Sundhed skal have højeste prioritet i hele landet, også i øst. Kommunen bør fremme, at det til 

hver en tid er sunde madvarer til en overkommelig pris, og der skal være fitnesscentre og der 

skal arbejdes for at nedbringe alkohol- og tobaksforbruges via oplysningskampagner. 

Muligheder for behandling for alkoholforbrug bør have højeste prioritet. 

Trafikmæssigt anses Østgrønland i dag for ufremkommeligt, og dette bør ændres, for vi skal 

betragte vort land som en helhed, hvor børn og voksne kan købe billigere billetter. 



 
 

 

24/25 

 

Miljømæssigt bør dumpen placeres længere væk fra byen, for eksempel i forbindelse med 

vejen til den nye landingsbane. 

Kommunen bør have en bedre børnepolitik, som ikke kun vedrørende daginstitutioner, men til 

stadighed synliggøre og forbedre rettigheder. 

Der bør være en klar ældrepolitik med fokus på service, boliger og beskæftigelsesmuligheder 

for de ældre. 

Kommunen skal have en klar politik for Unge, hvor fællesskab og fritidsaktiviteter sikres. 

Kommunikation bør til stadig forbedres, hvor ejerne til de selvstyreejede virksomheder skal 

kræve mere virksomhederne, hvor de tilpasses til brugernes behov, og hvor priserne er lavere. 

Paamiut 

Kommunen skal sikre, at det er nemt at henvende sig til kommunen, hvor kommunen skal 

arbejde for borgerne. 

Kommunen skal sikre, at folkeskolen, idrætshallen og lignende er indbydende for brugerne. 

Forsamlingshuset og klubberne skal køres effektivt. Taqqissuut i Paamiut skal ikke kun bruges til 

koncerter og også bruges til borgernes bedste. Klubberne skal også være åbne om lørdagen 

for derved at give de unge mulighed for et værested. 

Palleq – det skal undersøges, om der kan være flere beboerne der, og det er nødvendigt at 

undersøge, om Majoriaq er tidssvarende, og dette arbejde skal gøre i samarbejde med 

brugerne. 

Maritimskolen skal forbedres, og om muligt skal lignende uddannelser samles der. 

Arsuk 

Der skal bygges flere boliger i bygden, for de tilkaldte kan ikke flytte, da der ikke er boliger. 
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Planlagte bygninger får lov til at ligge, og dette skal der gøres noget ved. Eksempelvis 

natrenovationsbeholdere, værksteder, nye garager, og der skal laves bedre og mere ufarlige 

pontonbroer. 

Alle veje bør renoveres. 

Der skal være en mere smidig forsyning i samarbejde med RAL, hvor folk får de fornødenheder, 

som de har behov for. 

Ittoqqortoormiit 

Der skal etableres et bedre skindbehandlingssted, for derved at skabe bedre 

indtjeningsmuligheder. 

Fiskeriet skal udbygges og dette skal gøres med selvstændige fiskere, og der skal laves forsøg 

med isfiskeri om vinteren. Der skal være et indhandlingssted med den fornødne frysekapacitet.  

 


