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Poul Petersen

POUL PETERSEN - DEMOKRAATIT

Demokraatit ser gerne, at man går nye veje til udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen, samt at man tænker forebyggelse ind i højere grad til understøt-
telse af borgernes generelle sundhed.

Demokraatit ønsker at denne kurs bliver mødt med flere investeringer, som i 
sidste ende kan komme både borgernes sundhed og kommunekassen til gavn
ved at færre får behov for indlæggelse og behandling

Demokraatit kissaatigaat, peqqinnissaqarfiup illoqarfinniittut nutaaliorlutik  
ineriartortinneqarnissaat, aammalu innuttaasut peqqinnerulernissaannut  
annertunerusumik pinaveersaartitsinerup ilanngunneqarnissaa.
Demokraatit kissaatigaat siunniutamut aningaasaliissutit amerlineqassasut,  
naggataatigut innuttaasut peqqissusaannut kommunillu aningaasaqarniarnerinut
iluaqutissatut, taamaaliornikkummi napparsimmavinnut unitsinneqarnissamik 
passunneqarnissamillu pisariaqartitsisut ikilisinneqassammata
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JUSTUS HANSENJustus Hansen - Demokraatit

Et stærkt erhvervsliv gør hele landet rigere, og er 
dermed en meget vigtig forudsætning for fortsat
udvikling.
De private virksomheder skal have mere frihed til 
at fokusere på deres forretningsområder,
og de skal have nogle sikre vilkår at drive deres 
forretning på, så de via konstant udvikling og
innovation kan skabe flere arbejdsplads-
er, mere vækst og dermed mere velstand.  
Her anser Demokraatit det for ekstremt vigtigt,  
at vi som samfund lægger ressourcer og kræfter i 
at understøtte iværksætteri.

Inuussutissarsiorneq nukittooq nunamut tamarmut
pisuujunerulersitsissaaq, taamaattumillu  
pingaartorujussuulluni ineriartortuarnissaat.  
Suliffeqarfiit namminersortut ingerlataminnut
annertunerusumik ukkatarinninnissaminnut  
kiffaanngissuseqartariaqarput, suliffeqarfimmi
isumannanngitsunik atugassaqartinneqarlutik, 
inerisartuarnermikkut nutaaliortuarnermikkullu 
amerlanernik suliffinnik pilersitsisinnaaniassam-
mata, annertusaanermikkullu pigissaarnerulerlutik.
Tassani Demokraatit pingaaruteqartorujussuartut 
isigaat, inuiaqatigiittut isumalluutinik nukinnillu
tunniussisassuugut aallartisaasunut tapertaasus-
sanik.

STÆRKERE PRIVATSEKTORNAMMINERSORTUT NUKITTUNERUSUT
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Nadia OlsenNadia Olsen - Demokraatit

Demokraatits vision er, at folkeskolen i
Kommuneqarfik Sermersooq skal være 
det naturlige første valg. I processen læg-
ger Demokraatit vægt på at skolebestyrels-
er, elever, personale og forældre inddrages.  
Vi skal styrke vores børns uddannelse, og det 
kræver bedre skoler og endnu bedre lærerkræfter. 
Når både de fysiske og de faglige rammer på 
vores skoler er i orden, har eleverne de bedste  
forudsætninger for at dygtiggøre sig og dermed 
uddanne sit til et arbejde, der er med til at
styrke hele samfundet.

Demokraatit anguniagarivaat, Kommuneqarfik 
Sermersuumi meeqqat atuarfiat siulliulluni
toqqarneqartassasoq. Suliniarnermi Demokraatit 
pingaartippaat atuarfinni siulersuisut, atuartut,
sulisut aamma angajoqqaat peqataatinneqarnis-
saat.
Meeqqatta ilinniagaqarnerat nukittorsarniar-
parput, tamaaliornermili atuarfiit pitsaanerusut  
ilinniartitsisullu suli pitsaanerusut
pisariaqartippaat. Atuarfitta illutaat faginilu sinaak-
kutissat pitsanngorpata, atuartut pitsaanerpaanik
pikkorissiartornissaminnut periarfissaqalissapput 
taamaalillutillu ilinniarsinnaalerlutik suliffittaarlutik,
inuiaqatigiinnut tamarmut nukittorsaaqataasus-
samik.

FOLKESKOLENMEEQQAT ATUARFIAT
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Gustav OlsenGustav Olsen Brandt - Demokraatit

Demokraatit ønsker at styrke og  
gentænke konceptet omkring fritidsområdet. 
Fritid og skole området skal gentænkes, så det i  
endnu højere grad understøtter at børn og unge i  
Kommuneqarfik Sermersooq får mulighed 
for at indgå i aktive og stærke fællesskaber.  

Der iværksættes en proces til udarbejdelse af
en ny politik for området i
Kommuneqarfik Sermersooq, hvor fysisk  
aktivitet, kultur, forebyggelse og fællesskaber 
vægter højt.

Demokraatit kissaatigaat sunngiffiup nukittorsar-
nissaa aamma pilersaarusiornerata
eqqarsaatigeqqinnissaa. Sunngiffik atuarfeqarnerlu 
eqqarsaatigeqqittariaqarput, suli
annertunerusumik Kommuneqarfik Sermersuumi 
meeqqat inuusuttullu ikorfartorneqarlutik
eqeersimaarlutik nukittullutillu ataatsimoorfeqa-
lernissaminnut periarfissaqarniassammata.

Kommuneqarfik Sermersuumi sunngiffimmut tun-
ngasunut iliuutsit allanngortinneqarnissaat
aallartinneqassaaq, timi atorlugu iliuutsit, piorsarsi-
massuseq, pinaveersaartitsineq ataatsimoornerillu
pingaartinneqassallutik

FOREBYGGELSEPITSAALIUINEQ
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Henrik ThomsenHenrik Thomsen - Demokraatit

En samarbejdsaftale skal sikre at såvel nye
som eksisterende virksomheder og dermed flere
arbejdspladser samt kompetenceudvikling 
og efteruddannelse af Kommuneqarfik 
Sermersooq’s samlede arbejdsstyrke, så vi
på denne måde sikrer kvalificerede  
medarbejdere til virksomhederne og
erhvervslivet.

Suleqat igi innermut isumaqatigi issut ip  
qulakkiissavaa suliffeqarfiit nutaat pioreersullu 
aamma suliffiit amerlanerusut piginnaasanik qaf-
fassaanermikkut ilinniaqqinnermikkullu 
Kommuneqarfik Sermersuumi sulisinnaasut  
tamarmik, taamaaliornitsigut qulakkiis-
sagatsigu suliffeqarfiit inuussutissarsiortullu  
piginnaaneqarluartunik sulisoqarnissaat.

ARBEJDSMARKEDSULISOQARNEQ
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Nunaqarfimmi illoqarfimmiluunniit najugaqaraanni pingaartuuvoq, suliffissaqar-
nissamut periarfissaqarnissaq aamma meeqqat pitsaasumik atuartinneqarnissaat 
atuarfimmi pitsaasumi. Eqqarsaatitsinni inuttut kiffaanngissuseqarneq pigutsigu, 
aamma qulakkiissavarput, najugaqarfimmi pinngitsaalisatut kinaluunniit najugaqas-
sanngimmat. Tamanna imaaliornikkut pissaaq, suliffissamik periarfissaqarnerusumut 
nuukkusuttut taamaaliornerminni pisortanit taperneqartassasut. Pinngitsaali
issummilli nuutsitsisoqassanngilaq. 
Taamaattumik imaassanngilaq innuttaasut amerlassusaat aalajangiisuussasoq, 
pisortat soorlu assersuutigalugu illunut imaluunniit pisortat suliffeqarfiutaannut 
aningaasaliinissaat. Akerlianik qulakkiissavarput, pisortat aningaasaliissasut su-
miiffinni, ineriartornissamut piukkunnaateqarnerusunut.

POUL PETERSEN - DEMOKRAATIT

Om man bor i en bygd eller en by er det vigtigt, at man har mu-
lighed for at få et arbejde og at ens børn kan få ordentlig under-
visning i en god skole. Igennem vores tanke om den personlige 
frihed, skal vi også sikre os, at ingen bliver fastholdt på et bosted 
mod deres vilje. Dette skal ske ved, at alle der ønsker at flytte på 
grund af bedre jobmuligheder kan få offentlig støtte hertil. Ikke 
at de flyttes ud ved tvang.
Det skal derfor ikke være antallet af indbyggere, der afgør, hvor 
det offentlige skal investere i eksempelvis boliger eller offentlige 
institutioner. Vi skal i stedet for sikre, at vi investerer offentlige
midler de steder, hvor der er det største potentiale for vækst.
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