
Vækst i balance 

En IA-vækststrategi for mennesker og økonomi i hele Sermersooq. En retning der skaber 

arbejdspladser og kommunalt nærvær i for alle.  

Opsummering 

Denne strategi sætter retningen for fire års meningsfuld vækst i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi 

giver konkrete løfter om et borgmesterkontor der kommer ud i hele kommune, om en 

anlægsgaranti, om nye indsatser for erhvervslivet, og uddannelsesindsatser der gør vores unge 

klar til arbejdslivet. Vi skal løfte i flok, være glade for væksten, og sikrer at alle kommer med i et 

meningsfuldt opsving.  

Indledning 

Vækst og arbejdspladser er grundlaget for økonomisk velstand og udvikling i vores kommune. Vi er 

glade for at se hvordan væksten i Nuuk skaber arbejdspladser, indtægter og et sundt erhvervsliv. I 

de næste fire år handler det om at lave målrettede indsatser der bygger videre på den vækst, sikre 

at alle får del i væksten og skaber nye muligheder i Tasiilaq, Paamiut, Ittoqqortoormiit og 

bygderne. Dette udspil skal derfor sætte retningen for den næste valgperiode og for den udvikling 

vi som borgere sammen skal værne om og være en del af. Udspillet har to hovedformål: 

1) At sikre vækst og arbejdspladser i hele kommunen. 

2) At sikre sammenhæng og en løftet erhvervsudvikling i hele kommunen.  

For at kunne nå disse mål er der nogle initiativer vi skal sætte i værk. Disse skal tilsammen sikre en 

balanceret vækst i både menneskelige og økonomiske vilkår i vores kommune. Hvis IA genvinder 

borgmesterposten i Kommuneqarfik Sermersooq vil vi være garanter for at vi i stedet for at pege 

fingre af hinanden løfter i samlet flok, og gør vores kommune endnu at bo i alle steder.  

Stabil vækst i Nuuk - vækstlokomotivet skal køre videre og alle skal med 

Nuuk er en by i fremgang, og det er rigtig positivt. Arbejdsløsheden er utroligt lav, og levevilkårene 

stiger. Dette skaber øgede skatteindtægter og disse skal bruges på at sikre lighed og fremgang for 

alle befolkningsgrupper. I Nuuks erhvervsråd og i netværket G20 for virksomhedsledere har vi 

arbejdet målrettet mod at væksten bliver meningsfuld og balanceret. Vi skal skabe gode 

rammevilkår for at sunde virksomheder kan operere på internationale markeder, skabe profit og 

hente penge til Grønland. Dette giver ikke blot økonomisk mening, det skaber også grundlaget for 

at vi kan lave god infrastruktur, gode uddannelser og ordentlige boliger. Netop disse ting peger 

erhvervslivet på som helt centrale for at kunne drive virksomheder der skaber arbejdspladser. I de 

næste fire år vil vi derfor skabe endnu mere samarbejde på tværs af virksomheder, og på tværs af 

den private og offentlige sektor. Dette vil vi gøre igennem en række tiltag. 

- Opsætning og drift af erhvervsnetværk, erhvervsråd og klyngesamarbejder  

- Kurser og opkvalificering af ledige til at kunne tage arbejde i byens virksomheder. 



- Reinvestering af virksomhedsoverskud fra f.eks. Nuuk Imeq i bedre kollektiv trafik, 

rekreative områder og grøn energi for at gøre byen endnu bedre at bo i. 

Udvikling i fiskeri og turisme 

Erhvervene fiskeri og turisme er i dag og vil i fremtiden være de bærende indtægtskilder for vores 

samfund. Vi skal derfor styrke og værne om disse erhverv. Vi kan sagtens drømme om 

eksporteventyr af tang eller mosksusuld, men til syvende og sidst er det disse to erhverv der skal 

tjene penge til at bygge fremtidens Grønland. Vi i IA vil derfor igangsætte og intensivere en række 

initiativer indenfor netop disse to erhverv de næste fire år. Disse er:  

Indenfor fiskeri: 

- Udbygning af kajplads i Nuuk til de store fiskerivirksomheder.  

- Forbedring af rammvilkår for fiskeriet i hele kommunen igennem havneudgravning, 

anlægsprojekter på havne som vådbinderier og agnværksteder. 

- Opkvalificering af fiskeri i både byer og bygder igennem kurser i f.eks. hygiejne og 

virksomhedsdrift.  

- Oprettelse af en maritim klynge som samarbejdsflade for virksomhederne. 

- Øge forædlingen af fisk og fangst i yderområderne og dermed øge indtjeningen. 

 

Indenfor turisme: 

- International markedsføring af vores destinationer i både øst og vest.  

- Turismenetværk og kurser i markedsføring og produktudvikling.  

- Fortsat og styrket nærværende virksomhedsrådgivning fra kommunens erhvervsafdeling. 

 

Et byggeri der sikrer arbejdspladser og boliger 

Det gode byggeri i de seneste år har medført en lang række positive effekter. Der er blevet bygget 

flere boliger, og det arbejde skal i høj grad fortsættes. Byggeriet der ligeledes været med til at 

sikre omsætning og penge i samfundet under coronakrisen. Det kan simpelthen siges at bygeriet 

har sikret os vækst på trods af nedgang i såvel turisme som fiskepriser. Vi skal derfor fortsat 

understøtte at byggeriet kan fungere på gode og fair vilkår, og på samme tid naturligvis generer de 

skatteindtægter vi skal bruge til at bygge velfærdssamfundet. I IA vil derfor gøre følgende efter 

kommunalvalget:  

- Fortsætte samarbejdet om boligbyggeri efter den metode som både Iserit og Illut 

anvender.  

- Lave en stabil vækst i boligmassen med 10 nye boliger om året bygget lokalt i Tasiilaq og 6 i 

Paamiut. Denne plan skal løbe mindst ti år frem i tiden.  

- Klargøring af flere arealer til såvel erhverv som boliger.  

- Gennemførelse af Siorarsiorfikprojektet.  



Et godt sted for familier 

For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt at alle børn og unge har en hverdag hvor alle elever føler sig 

trygge, værdsatte og ligeværdig.  

Der skal ikke være forskel mellem børnenes muligheder på grund af fattigdommen. Alle børnene 

skal have lige muligheder for idræt, musikundervisning, dans eller hvad nu man vil. 

De udsatte børn og familier skal vejledes og styrkes til et værdigt liv. Sagsbehandlingstiden skal 

forkortes og de rigtige tilbud skal være tilgængeligt for alle. 

Vi vil en folkeskole, hvor alle elever får boglige, praktiske og personlige kompetencer, så de kan 

realisere deres drømme og potentialer. Vi vil derfor skabe et undervisningsmiljø, hvor vi tager 

udgangspunkt i den enkelte elevs behov og giver eleven lyst til at lære. 

Børne og unge skal inddrages i vores samfund. Børnene skal have en stemme i samfundet, når det 

vedrøres dem.  

Det er også afgørende at dagsinstitutionerne og folkeskolerne har uddannet personale, derfor er 

det en prioritet for Inuit Ataqatigiit at uddanne, opkvalificere og ”vedligeholde” personalet. 
Vores kommune skal være mangfoldigt og være mulighedernes sted, med gode tilbud til alle 

familier. 

 

Skole og dagsinstitutioner 

Byggeriet af en ny storskole og 2 nye daginstitutioner, er i gang for at sikre, at børnene er i trygge 

rammer. Med de nye bygninger bliver der skabt gode fysiske rammer.  

Når skolen står færdig, får eleverne en flot og moderne skole, hvor børnene kan udvikle sig 

individuelt og i fællesskab, i et mangfoldigt læringsmiljø. 

Det er Inuit Ataqatigiits mål at, den nye skole og de nye dagsinstitutioner, tiltrækker stabilt og 

uddannet personale.  

Det bliver en stor bygning midt i hovedstaden, og det bliver byens hjerterum, hvor voksne kan 

benytte lokalerne til fritidsundervisning om aftenen. 

Den nye skole med plads til 1.200 elever forventes at kunne tages brug i skolestarten i 2023.  

Uddannet personale ud til dagsinstitutionerne.  

I løbet af de seneste 4 år, har vi arbejdet hårdt på at, få uddannet personale ud til skolerne og 

dagsinstitutionerne. Vi har blandt andet finansieret det decentrale pædagoguddannelse og afviklet 

barnehjælpskurser for at, uddanne flere af kommunens medarbejdere på 

dagsinstitutionsområdet. 

Behandling af familier 

En forudsætning for at få antallet af børnesager nedbragt, er en smidig, hurtig og effektiv 

administrativ sagsbehandling. Det forudsætter kompetente medarbejdere, centralt som lokalt i 



hele Kommuneqarfik Sermersooq. Derfor er rammerne for rekruttering og fastholdelse af 

personalet også meget vigtigt for os.  

At, styrke indsatsen for udsatte børn og unge gennem tidlige indsatser og anbringelser udenfor 

hjemmet som det sidste valg, er et vigtigt politisk mål for Inuit Ataqatigiit. 

Der tilbydes socialpædagogisk støtte og vejledning til de familier, der oplever en uoverskuelig og 

kaotisk hverdag, hvor det er svært at påtage sig forældrerollen. Kommunens ”hjemme hos”-ere 

står for at, støtte familierne til at, skabe en struktureret hverdag.  

Ud over de omtalte prioritetsområder, er der identificeret 11 konkrete faktorer, som kan føre til 

omsorgssvigt af børn.  Blandt faktorerne er boligmanglen, som vi har stor politisk fokus på. Vi har 

sikret flere boliger, blandt andet med 501 nye boliger i hovedstaden, og vi arbejder på at overtage 

selvstyre-ejede boliger, ligesom vi sikrer midlertidige – og akutte boliger til socialt udsatte. 

Boliger 

Et hjem er en helt afgørende ramme for borgerens mulighed for at, bidrage til samfundet. For 

usikkerhed om boligsituationen har en negativ afsmittende effekt på den voksnes økonomi, 

arbejde og mentale velvære; og det smitter igen af på børn og andre pårørende. Når vi har 

boligproblemer som kommune, sætter det sig negativt, hos det enkelte menneske. 

Skal drømmen om selvstændighed realiseres, så er der en række væsentlige forhold der skal være 

på plads, såsom fagligt passende jobmuligheder, gode boliger, gode daginstitutions- og 

skoletilbud, gode kultur- og fritidstilbud, osv.  

Flere boliger er afgørende for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst unge 

veluddannede grønlændere, som ønsker at bosætte sig i Kommuneqarfik, hvor det er muligt, at 

finde en velegnet bolig til en overkommelig pris. 

Men særlige boligforhold er afgørende. Det gælder både boliger til de unge, den nystiftede familie, 

de voksne, vores ældre medborgere og de svage, udsatte og hjemløse. 

Siden 2016 har Kommuneqarfik Sermersooq sikret en tilvækst på over 500 nye boliger til den 

almene boligmasse. Det er vi stolte af!  

Inuit Ataqatigiit vil fortsætte arbejdet med at finde bæredygtige økonomiske løsninger for 

boligbyggeri, der sikrer lave investeringsudgifter, høj kvalitet, klima- og miljørigtige løsninger, 

løbende vedligehold samt favorable overtagelsesbetingelser gennem afsøgning af mulighederne. 

Vi skal have boliger, som borgeren har råd til, og som er økonomisk forsvarligt for kommunen. 

Almene boliger skal udvides med mindst 1.850 boliger, inden for de næste 6 år. Det vurderer vi er 

et godt udgangspunkt, da vores medborgere har krav på et godt, trygt og sikkert hjem som 

understøtter det gode og sunde liv. Det gælder lige fra ungdomsboliger, familieboliger, 

ældreboliger, og særlige botilbud til de skæve eksistenser. 



Inuit Ataqatigiits politiske mål er: 

- Etablering af 1.850 boliger til flere tusinde mennesker. 

- Sikre en passende fordeling af boliger til forskellige behov;  til unge, børnefamilier, ældre, 

og studerende. 

- Færdiggørelse af en samlet udviklingsplan for boligmassen i Tunu / Østgrønland 

- Etablering af boliger til akut truede og udsatte kvinder med børn. 

- Etablering af flere ungdomsboliger i Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortormiit så unge har reel 

mulighed for at flytte hjemmefra i forbindelse med påbegyndelsen af uddannelse. 

- En samlet plan for udvikling af Paamiut by, på baggrund af kommuneplan 2028. 

- Det skal være attraktivt at eje egen bolig i vores kommune. Der skal sikres hurtigere 

sagsbehandling med hensyn til arealer, til ejerboliger, andelsboliger, private boliger og 

almennyttige boliger 

 

De hjemløse 

I Grønland er tendensen, at socialt udsatte uden job eller netværk, i højere grad søger mod de 

større byer og især til hovedstaden. Det betyder, at hovedstaden griber et problem for hele 

Grønland.  Derudover er der stor mangel på boliger i Nuuk, hvilket betyder, at mange står uden 

eget hjem. Det i sig selv er et stort problem. 

At, være hjemløs i et arktisk klima er en barsk skæbne, og hver hjemløs er en hjemløs for meget. Vi 

har som folkevalgte forpligtigelse og ansvar for at sikre at, hjemløse har et tag over hovedet. 

Derfor er det vigtigt at, sikre en koordineret, effektiv og varig indsats mod hjemløshed og give 

borgere i hjemløshed, akut mulighed for at finde et hjem. 

Hjemløshed i vores kommune er et stort problem. Ventelisten hos Iserit viser, at 2200 personer, er 

skrevet op til en bolig. Byggeriet af almene boliger har ikke fulgt med i tilvæksten af indbyggere og 

tilflytninger, derfor står vi i massiv boligmangel i hovedstaden.  

Derfor er det vigtigt at etablere et hjemløsecenter til akutte behov men også langvarig indsats 

med Housing-First. Formålet er at, give borgeren en bolig. Vejen til eget hjem, hvor borgeren får 

hjælp til at klare sig selv på sigt. 

En stabil boligsituation er en forudsætning for forbedring og stabilisering af forskellige 

udfordringer, som den hjemløse kæmper med, f.eks. psykisk sygdom, misbrugsproblem eller et 

ustabilt socialt netværk. 

Housing First-indsatsen øger markant chancen for, at hjemløse borgere kommer ud af hjemløshed 

og fastholder boligen, sammenholdt med borgere, der ikke modtager denne indsats. 

 



Kunst og kultur 

Vi investerer i kunst og kultur for at, skabe bedre rammebetingelser for at kunstnere kan leve af 

deres profession.  

Vi arbejder for at, kunst bliver anerkendt som erhverv.  

Vi investerer i bedre muligheder for at, flere kunstnere tager springet ud i iværksætteri. 

Investeringerne i kulturlivet skaber arbejdspladser og vækst og er en drivende kraft i udviklingen af 

vores velfærd.  

Kulturlivet og kunsthåndværket spiller en stor rolle i samfundet, men vi skal slå en bro imellem et 

større engagement i kunst, kultur og kreative aktiviteter og flere folk der starter egen virksomhed 

og uddannelse. 

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Inuit Ataqatigiit står for åbenhed og gennemsigtighed. 

Vi arbejder for jer. Vi lytter til jer, og handler sammen med jer. 

Det er vigtigt for os, at I har medindflydelse i sager, projekter og beslutninger der påvirker jeres 

hverdag, hvad enten det drejer sig om et nærområde, udviklingen af de kommunale tilbud, eller 

de store linjer i kommunens politik. 

Inddragelse af borgerne i vores politiske arbejde sikrer, at vi bevilger de rigtige indsatser, som skal 

gøre en positiv forskel for den enkelte. Derfor er styrkelse af nærdemokratiet meget vigtig for Inuit 

Ataqatigiit.  

 

 

 

 


