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Inuit Ataqatigiit i Kommune Qeqertalik

Stærk krop og sjæl 

Både krop og sjæl hænger sammen. I alle bosteder, i alle kommunens initiativer kan vi ikke undvære 
godt samliv, ligesom vi i initiativer der fremmer sundt liv ikke kan undvære at samarbejde med folk som 
er gode forbilleder. I målet om at give børnene et godt liv, skal initiativerne ske i samarbejde med skoler 
og værestederne. 
Inuit Ataqatigiit vil i de kommende år arbejde for at børnene i Kommune Qeqertalik kan opleve en god 
barndom i deres respektive bosteder. Gennem et samarbejde mellem forældre, erhvervsliv og det offent-
lige skal initiativer der sigter på at børn og unge skal have et godt liv køres. For at opnå et godt samliv 
skal vi her i kommunen arbejde for at nedbringe brug af alkohol og euforiserende stoffer. 
Vores kommune skal være opmærksomme på de udfordringer der er i de ellers gode resultater der opnås 
i folkeskolen, og for at højne børnenes opnåede resultater, skal vi prioritere initiativerne i folkeskolen 
samt løbende opkvalificering af medarbejderne. Vi skal tage flere store initiativer for at sikre, at børn 
der forlader folkeskolen, går videre til en uddannelse eller beskæftigelse. I kommunen skal vi udarbejde 
en procedure for at organisere initiativer vedrørende rådgivning af alle kommunens unge for at sikre dem 
en uddannelse og beskæftigelse. Vi har politisk et medansvar for at de børn og unge som udvikler sig i 
livet, bliver til gavn for vores kommune og vores land.
For at arbejde videre med velfærden skal vi tage hånd om bolig-, vand og affaldshånderingssagerne. Der 
er mangel på boliger i vores kommune, og vi skal tage fat på en velforberedt byggeplan for boliger. Vand 
og affaldshåndteringsområdet skal planlægges og initiativer forstærkes i samarbejde med Grønlands 
Selvstyre. I vores kommuner prioriterer vi at udvalgene udarbejder planer med inddragelse af de implice-
rede samt borgerne.
I vores kommune prioriterer vi udviklingen af borgerservicen. For at sikre et godt liv samt for at sikre, at 
vores kommune er en ældrevenlig kommune, vil vi øge planlægningen af væresteder for ældre i samar-
bejde med ældreforeninger og de implicerede.

Selvbærenhed – medansvar 

Vi tror på at alle selv kan være til at opnå noget. Vi vil fortsætte med at udvikle de enkelte medarbejde-
res beslutningskompetencer. Folk der arbejder i de enkelte bosteder, er dem der har indsigt i deres lokal-
område og kommunen vil sikre at de arbejder på en fleksibel måde. Vi skal arbejde for at medarbejderne 
på borgerservice altid har mulighed for supervision samt at de arbejder på en udviklende måde. Vi skal 
udvikle i tæt samarbejde med medarbejderne i de lokale borgerservicecentre, vi skal styrke arbejdet i 
bygderne samt kommunikationen med kommunen.
Folks deltagelse i udviklingen af deres lokalområde og udvikling af deres bosted samt følelse af medejer-
skab er en del af vores værdigrundlag. Vi vil fortsætte vores samarbejde med lokaleudvalg. 



Vi vil arbejde for en udvidet samarbejde med bygdebestyrelserne, og vi ønsker at fremme inddragelse 
af bygdebestyrelser ved beslutninger. Vi skal udarbejde en stærk struktur ved bygdebestyrelsers faste 
kontakt med kommunen.

Selvforsyning 

For at fremme erhvervsudviklingsområdet støtter vi de initiativer som kommunen har søsat. Det er vigtigt 
at benytte erhvervsrådets kompetencer som de har en stor indsigt gennem deres arbejde. Vi skal sikre, 
at rådet arbejder for en løbende udvikling hos erhvervslivet, på arbejdsmarkedet, i fiskeriet samt på tu-
rismeområdet. Nye innovative initiativer i kommunen skal undersøges. På erhvervsområdet skal vi arbej-
de for at øge selvforsyningen internt i kommunen.
For at sikre øget selvforsyning af madvarer skal vi i offentlige arbejdspladser, såsom daginstitutioner, 
skoler og alderdomshjem fremsætte initiativer. For at opnå det skal vi indbyde de lokale fisker- og ga- 
ngerforeninger til samarbejde. 
Erhvervsudvikling skal ske i samarbejde med andre kommuner, andre lande o.l. 
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