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Inuit Ataqatigiit i Kommuneqarfik Sermersooq

Inuit Ataqatigiit i Kommuneqarfik Sermersooq sætter en åben og klar politik højt. Borgerinddragelse i 
vort politiske virke skal sikre at vi iværksætter de rette projekter.

En fortsat stabil vækst og udviklingsarbejde er vigtig i Kommuneqarfik Sermersooq

Hovedstaden Nuuk har en væsentlig indflydelse på resten af landet og er med til at løfte landet økono-
misk, og denne rolle bør anerkendes. Strategien for hovedstadens fremtid har i de seneste år bidraget 
til at gøre en udvikling af samfundet og virksomheder attraktiv. Vi skal forvente en vækst af private 
virksomheder som følge af en længere landingsbane. Kommuneqarfik Sermersooqs kendetegn er en unik 
sammensætning og mangfoldighed af borgere og bosteder, og såvel byer som bygder skal vedvarende 
udvikles ved at satse på styrker. Erhvervslivet er jo fundamentet for et stærkt samfund og det skaber en 
stabil økonomi. Hvis udviklingen skal fortsætte, er vi nødt til at sikre en tilstrækkelig god og uddannet 
arbejdskraft i fremtiden. Derfor er der brug for en ny tankegang omkring undervisning og uddannelse, og 
vi skal også sikre at de unge, som tager en uddannelse i udlandet, vender hjem efter endt uddannelse. 

Boliger

Enhver har ret til egen bolig, og som ansvarlige folkevalgte har vi opført 500 boliger i løbet af fem år. Al-
ligevel er boligmanglen stadig stor, hvorfor der stadig er behov for at bygge almennyttige boliger. Vi har 
en plan om at opføre yderligere 1.850 boliger i løbet af seks år med tanke på at give vore medborgere en 
god og tryg tilværelse. De boliger, vi har behov for, består af passende familie-, ungdoms- og ældreboli-
ger, samt boliger for udsatte grupper i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut.

Vi skal skabe ressourcestærke familier

En tryg barndom og udvikling spiller en rolle. Der skal være vejledning og støtteordninger til forældre 
og sårbare familier skal i første omgang få samlet hjælp inden man anbringer børn uden for hjemmet. 
Der skal bygges tidssvarende vuggestuer og børnehaver, noget som har afgørende betydning for barnets 
opvækst. Ressourcestærke familier skal tilbydes mulighed for videre udvikling, og vi skal derfor skabe en 
bredere vifte af fritidsaktiviteter, såvel inden- som udendørs. Børn og unge med lige muligheder, med en 
omverden, der stimulerer dem, og hvis læring og vilkår har en positiv effekt på dem, udvikler sig bedre 
og stærkere som menneske, og i den forbindelse skal vi skabe inddragende klubber der bygger på innova-
tive aktiviteter. Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at alle børn og unge har en tilværelse, hvor de oplever 
tryghed, værd og lighed.
Vores kommune skal rumme alle slags mangfoldige aktiviteter og være rig på gode muligheder, og det 
skal vi skabe i fællesskab sammen med vore medborgere. 


