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Inuit Ataqatigiit i Avannaata Kommunia

God ledelse – og medudvikling

Vi vil arbejde for at borgere, der ikke oplever at blive inddraget, kommer til at opleve medejerskab og 
medudvikling til kommunen, og det gør vi ved at tage ud til samtlige beboede steder og gennem inddra-
gelse. Folks oplevelse af demokratisk deltagelse vil blive en kendsgerning.
Steder med produktionsanlæg i fremgang skal udvikles gennem udbygning af børnehaver.
Uanset om man bor i Qaanaaq, Kullorsuaq, Ukkusissat eller i Ilulissat, skal folk føle at de har del i en 
udvikling, alt efter udviklingsbehov.
Siden enhver har ret til et hjem skal vi tage boligbyggeriet mere alvorligt, især skal der banes vej for at 
unge småbørnsfamilier skal indgå i et videre forløb.

En omsorgsreform

Det er ethvert barns største ønske at være sammen med mor og far, derfor skal der arbejdes intenst med 
indsatser, hvis grundlag er inddragelse af forældre, før man anbringer børn uden for hjemmet, og hvor 
formålet er at børn og unge vender hjem.
Det er særligt vigtigt at nævne, at vi skal sætte ind med en udvidet indsats omkring tidlig indsats for 
børn med særlige behov. 
Kultur og idræt indgår i høj grad i det forebyggende arbejde, derfor skal der sættes ind med et markant 
udviklingsarbejde.
Vi skal arbejde for en ny omsorgsreform med det formål at anvende ressourcerne bedre og mere bredt, 
forvaltningen af omsorg til borgerne set under ét – en forvaltning der bygger på et fælles forløb mellem 
barnet og dets forældre.

Miljø – og affaldshåndtering

Vi skal arbejde for at fremme håndteringen af affald og natrenovation, samt rene omgivelser overalt – 
også på fiskepladserne.
Vi skal omsætte vores værn af miljø og rene omgivelser til virkelighed, hver og én af os skal tage fælles 
ansvar. 
Forvaltningen af store lossepladser og natrenovation skal udvikles markant inden udgangen af valgperio-
den, og vilkårene for medarbejderne skal være markant bedre.
Der skal lægges en plan for udvikling af kloaknettet for det kommende årti, og der skal ligeledes sættes 
ind med udvikling af miljørene lokummer.
Avannaata Kommunia skal være en kommune i menneskelig og økonomisk udvikling – et arbejde, vi tager 
hånd om sammen med jer. 


