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BØRN OG UNGE  

DAGSINSTITUTIONER  

Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i vækst og ikke mindst er det glædeligt, at der også er 

flere børn i kommunen, og førskoleområdet er ligeledes en hjertesag for Demokraatit. Demokraatit vil 

fortsat arbejde for at sikre gode rammer for kommunens yngste medborgere på 0- 5 års området.  

Demokraatit ønsker som nævnt fortsat at styrke dagtilbuddene og har blandt andet som mål at leve op 

til minimumsnormeringer på området.  

Og daginstitution skal ikke blot være børnepasning – det skal være et sted, hvor vores børn udvikler 

sig gennem leg og på den måde bliver klar til at komme i folkeskole. Der skal i højere grad indtænkes 

muligheden for at gøre brug af private dagplejemuligheder og uddannelse eller certificering af disse. 

Og en pasningsgaranti skal gælde for alle.  

I den kommende valgperiode vil vi sætte endnu mere fokus på førskolen. Pædagogerne har fået bedre 

lønninger., og nu vil vi arbejde hårdt for et bedre arbejdsmiljø og bedre rammer i daginstitutionerne, 

så pædagogerne kan bruge deres faglige dygtighed på børnene og deres udvikling. Vi vil samtidig 

arbejde for en smidigere overgang fra daginstitutionerne til skolen og dermed styrke samarbejdet 

mellem disse to enheder.  

I den kommende valgperiode vil vi sætte endnu mere fokus på førskolen. Pædagogerne har fået bedre 

lønninger., og nu vil vi arbejde hårdt for et bedre arbejdsmiljø og bedre rammer i daginstitutionerne, 

så pædagogerne kan bruge deres faglige dygtighed på børnene og deres udvikling.  

I den nye valgperioder skal der igangsættes et arbejde, der skal munde ud i en handlingsplan med 

konkrete forslag til at løfte arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene for de ansatte i daginstitutionerne. 

 

FOLKESKOLEN OG ERHVERSUDDANNELSE  

Demokraatits vision er, at folkeskolen i Kommuneqarfik Sermersooq skal være det naturlige første 

valg. I processen lægger Demokraatit vægt på at skolebestyrelser, 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. 

I dag er det sådan, at stort set alle jobfunktioner kræver en form for uddannelse. Derfor bliver det mere 

og mere vigtigt, at man har de helt grundlæggende kundskaber på plads. Kundskaber, som man bør 

tilegne sig i folkeskolen. Desværre er der i dag alt for mange, der forlader folkeskolen uden de fornødne 

kundskaber, hvilket direkte kan aflæses på den alt for store ungdomsarbejdsløshed. Det er et gigantisk 

problem, som vi skal have gjort noget ved.  

For en skole ikke bare en skole. Vores skoler er en livsnerve og et samlingspunkt for mange og meget 

- en god grunduddannelse betyder alt.  Det er også her vi ser potentielle til at man kan flytte sig.  I 

tillæg ønsker Demokraatit at forbedring af folkeskolen også bør handle om forbedringer af eksisterende 

udearealer og legepladser. Vi mener, at gode udearealer er væsentlige for at skabe rammer for 

bevægelse, leg og venskaber i skolen. Der bør således afsættes midler af til opjustering og forbedring 

af legepladser og udearealer for alle skoler i Kommuneqarfik Sermersooq.   

Med fokus på læring og bevægelse vil se på mulighederne for at vi sammen med skoleforvaltningen og 

de enkelte skoler og lærer kan få elever mere ud af klassen, bygge ting, gøre opdagelser, bevæge sig og 

møde mennesker. Hvis det skal lykkes, kræver det pædagoger og lærere med overskud og 

arbejdsglæde. En forudsætning for dette mener vi betyder, at det er tid til at skrue ned for kontrollen 

og den ensidige målfokusering og op for tilliden.  

Vi ønsker mere fokus bevægelse og fysisk aktivitet som en måde, hvor faglighed og mere inklusion kan 

anvendes i undervisningen. Vi skal yderligere ttydeliggøre værdien af skolebestyrelsesarbejdet, så det 

bliver attraktivt for forældre at deltage og dermed være med til at sikre den enkelte skoles frihed og 

skabe et værdifuldt miljø for børnene. Der skal sikres en sammenhængende plan for 

folkeskoleelevernes videre færd i uddannelsessystemer ved at folkeskolen sammen med den enkelte 

elev og dennes forældre at tage ansvar for, at der udarbejdes en plan for børnenes videre færd efter 

folkeskolen.  

 
Starten på en ungdoms- og erhvervsuddannelse skal i højere grad tænkes ind i folkeskolens ældste trin, 

så flere vælger samt gennemfører en erhvervsuddannelse. Målet er at give eleverne en uddannelse, der 

gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for 

mulighederne i at blive faglært. Der indgås et forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og 

Kommuneqarfik Sermersooq i forhold til at intensivere indsatsen, så flere på sigt kommer i 

beskæftigelse. 

Bedre vilkår også for de handicappede i folkeskoler er noget vi vil sætte fokus på. Både i forhold til 

selve undervisningen, og i det videre forløb efter folkeskolen.  

FRITIDSOMRÅDET 

Demokraatit ønsker at styrke og gentænke konceptet omkring fritidsområdet. Fritid og skoleområdet 

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 mener, at den forebyggende indsats via gode sociale fællesskaber i idrætten bør 

understøttes i langt højere grad.   Det forebyggende arbejde skal ses i tæt kobling med det nye område 

for forebyggende fællesskaber og fritid, hvor der for de helt unge arbejdes med fritidsområdets 

betydning for gode relationer og fællesskaber. 

Igennem målrettet indsatser skal vi sikre, at flere i Kommuneqarfik Sermersooq bliver fysisk aktive, 

men særligt at flere børn og unge deltager i aktive og trygge fællesskaber. fritidsområdet. Hver gang 

der er sparerunde, er det oftest på kultur- og fritidsområder der bliver søgt besparelser. Det mener vi 

ikke er på sin plads.  

 

ERHVERSLIVET 

STÆRKERE PRIVATSEKTOR   

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 arbejdspladser, 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.  

Vi vil derfor have mere fokus på iværksætteri og på hvordan vi kan få flere mennesker til at tro på egne 

evner og til at tilegne sig det fornødne mod til at gøre gode idéer til virkelighed. 

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.  

Det er en vigtig målsætning for Demokraatit, at Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter sin flotte 

fremgang, når det handler om erhvervsklima. Aftalen skal sikre og intensiverer det gode arbejde med 

at sikre praktikpladser til alle unge samt sikre udbredelsen af kombinationsaftaler på elevområdet. 

Derudover mener vi, at uddannelse er vigtigt i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden og 

vil arbejde sammen om tiltrækning af uddannelser indenfor prioriterede brancher, herunder oprettelse 

af studiejobs.  

Demokraatit vil foreslå, at der etableres et råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling. SIK, 

erhvervslivet og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner bliver centrale i det nye Råd. Det er også 



 

   
 
 

 

afgørende at man her tænker at ledigheden nedbringes yderligere, så flere ledige kommer i arbejde og 

bliver uafhængig af offentlige ydelser.   

SUNDHED- SOCIAL- og ÆLDREPOLITIKKEN 

SUNDHED OG FYSISK AKTIVITET  

Det anslås, at vi i løbet af de næste 10 år vil se en stigning på borgere med livsstilsrelaterede sygdomme 

og der kommer flere og flere ældre i de kommende år og dermed vil der komme større pres på 

sundhedsvæsenet. 

Det er derfor et vigtigt at sætte fokus på disse områder. Demokraatit ser gerne, at man går nye veje til 

udviklingen af det nære sundhedsvæsen, samt at man tænker forebyggelse ind i højere grad til 

understøttelse 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.  

Her betragter vi idrætten og det frivillige foreningsliv som det måske vigtigste værktøj til at forebygge 

livsstilsygdomme. Det kan være svært at komme i gang med at dyrke motion, men det fællesskab og 

sammenhold, der findes i idrætsforeningerne, kan meget vel være det der skal til for at få flere i gang.  

Demokraatit ønsker også, at der indgås en samarbejdsaftale med Grønlands Idrætsforbund om 

udvikling af den nuværende idrætspolitik. Et rigt idræts- og kulturliv er med til at skabe fællesskab og 

bidrager til det gode liv.  

Herunder vil Demokraatit også kigge på mulighederne for at, at folkeskolens lærer kan indgå i et forløb, 

hvor idræt og fysisk bevægelse kommer i fokus, ligesom vi også skal sikre en fyldestgørende 

implementering af folkesundhedsprogrammet INUUNERITTA III. 

INDSATSER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE  

Den værdiskabende tilgang skal hjælpe flere borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq på vej i livet med 

udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme. Indsatser skal være med til at skabe gode liv for endnu 

flere, der er ramt af et fysisk eller psykisk handicap, sociale udfordringer eller misbrug. For vi er stærkt 

optaget af at få øget fokus på misbrugsområde. Vi anerkender, at ddette vil tage tid og der skal den 

fornødne ro og stabil fokus på området til fortsat at udvikle løsninger, som bidrager til, at der gives 

behandling til misbrugere af såvel stof som alkohol.   

Demokraatit ønsker at styrke det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Målet er at færre – 

særligt unge - kommer ud i misbrugsproblemer samt at pårørende til misbrugere får den rette støtte.  

Og desværre er alt for mange børn stadig omsorgssvigtet, alt for mange mennesker har det dårligt med 

sig selv og alt for mange begår selvmord. Vi er nødt til at turde erkende disse kendsgerninger og vi er 

nødt til at turde handle herpå.  Vi skal aarbejde videre med at konkretisere og udrulle strategien til 

forebyggelse af selvmord. 



 

   
 
 

 

Og vi skal være modig og modig nok til at ændre vores vaner i tilgang til at iværksætte og tale 

løsningsmodeller og metoder. Det betyder også i min optik, at vi skal være i stand til at forlade vores 

trygge komfortzone.  Vi behøver ikke lave de store forandringer på en gang - små skridt kan også åbne 

op for ændringer og forbedringer. ”Tænk stort – start småt.”  

Ved at forebygge omsorgssvigt, ved at satse på uddannelse og ved at give befolkningen et bedre 

incitament til at arbejde, så kan vi sammen skabe en udvikling, hvor afhængigheden af de offentlige 

kasser bliver minimeret, og hvor vi som stærke enkeltindivider kan skabe et bedre samfund for alle.  

HANDICAPPEDE 

Demokraatit ønsker fortsat at sikre gode vilkår for mennesker med såvel fysisk som mentale handicap 

i Kommuneqarfik Sermersooq. I processen indtænkes løsninger med mulighed for aflastnings- og 

rehabiliteringspladser og muligheder for fx handicappede med sigte på et inkluderende arbejdsliv og 

skoler, hvor tilgængeligheden øges. Det samme gælder for boliger til handicappede, hvor man i langt 

højere sikres muligheden for at kunne leve mere ligestillet og uafhængigt.  

SENIORPOLITIK 

Demokraatit anerkender de store demografiske ændringer, der pågår i disse år i Grønland. Flere lever 

længere, og dette giver et naturligt ekstra træk på behov for hjælp fra kommunens pleje. Demokraatit 

en varigt løft af seniorområdet.  Vi vil arbejde på, at de ældre gennem en forebyggende indsats sættes 

i stand til at tackle eget liv. Demokraatit ønsker, at der fortsat videreudvikles i Kommuneqarfik 

Sermersooq´s ældrepleje, så næste ældre i højere grad bliver i stand til at klare sig selv længst muligt. 

Demokraatit ønsker fortsat at levere en værdig ældrepleje til de borgere, der har brug for pleje og 

omsorg fra kommunens dygtige medarbejdere.  

Desværre oplever for mange, at der hverken er tid eller mulighed for at blive tilset og plejet i det omfang 

de har brug for. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi retter fokus mod forebyggelse af 

livsstilssygdomme.   

Demokraatit ønsker at der iværksættes en dialog med de ældre med henblik på drøftelse af muligheder 

for at skabe bedre fremkommelighed i kommunen for seniorer. Målet er at klarlægge, hvad der skal til 

for at flere seniorer anvender offentlig transport samt, hvordan flere kan få mulighed for at 

transportere sig til de mange aktiviteter i byen. Dette kan blandt andet sikre, at flere får adgang til 

kommunens aktivitetstilbud, som vi anser for vigtigt for at modvirke ensomhed blandt ældre i 

Kommuneqarfik Sermersooq.  

Målrettet indsatser skal sikre bedre muligheder for hjemmehjælp og bedre muligheder for 

kvalitetspleje i eget hjem, ligesom kommende boligbyggerier skal tilpasses således, at der etableres 

flere ældrevenlige boliger, som gør de ældre i stand til at blive boende i eget hjem. 

BOLIGPOLITIK OG INFRASTRUKTUR  

 



 

   
 
 

 

BOLIGPOLITIK  

Der er byggeboom og store vækstplaner for Nuuk. Og vi skal omfavne urbaniseringen i stedet for at 

bekæmpe den. Der er alt for megen fokus på byer kontra bygder og Nuuk kontra kysten. Fokus bør 

være hvordan vi bedst kan udvikle hele landet og selvfølgelig også boligmassen og byggeriet i 

Kommuneqarfik Sermersooq. Det handler med andre ord ikke om at kæmpe mod hinanden, men i 

stedet om at samarbejde om at gøre hinanden stærke. 

Hos Demokraatit tror på, at der er ligger en gevinst i at hente ved at få gennemgået kommunens 

ejendomsportefølje, hvortil der afsættes midler af til udarbejdelse af en samlet analyse af kommunens 

ejendomme og lejemål.  

Om man bor i en bygd eller en by er det vigtigt, at man har mulighed for at få et arbejde og at ens børn 

kan få ordentlig undervisning 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. 

Det er fristende at lade investorer og andre bygge boligkompleks og lejligheder frem for at anlægge 
rekreative områder og små oaser med adgang til fysisk aktivitet. Med udgangspunkt i at vi også 
understøtter Grønlands Idrætsforbunds vision om at være verdens mest fysisk aktive land, kan vi 
blandt ved at sikre flere flere grønne åndehuller i det pulserende byliv, også være med til at understøtte 

denne vision. Naturen er et godt sted at begynde, også selvom vi taler i centrum af byen og i forbindelse 
med nybyggeri.  

Vi vil således anbefale, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre 

grønne områder med fokus på biodiversitet. Demokraatit ønsker at forskønnelse skal igangsættes. I 

forbindelse med den omfattende forskønnelse af byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq sigter 

Demokraatit mod at indtænke muligheden for at skabe at skabe moderne rammer for formidling af 

kommunens historie.  Etablering af et råd bestående af historiker, lokale mv. skal sikre realisering. 

 
TRAFIK OG VEJNET 
 
Tilflytningen til Nuuk er stor, og vi ser hverdag biler der pendler mellem byens i alt 3 bydele og deraf 

følgende udfordringer med kødannelse – vælg andre transportformer frem for at tilbringe al for lang 
tid med at sidde i kø i myldretidstrafikken. I vores ambitioner må vi stræbe efter, at Kommuneqarfik 
Sermersooq har flere fantastisk sted for cyklister. Men det er kun noget vi kan nå ved at inddrage 
borgerne i løsningsforslag og dermed tage hul på en ikke bare ambitiøs, men også realistisk 
strategiplan.  
 



 

   
 
 

 

Demokraatit ønsker at forbedre den offentlige transport for unge og ældre. Der kan fx etableres en 

ekstra busafgang mellem skolerne, fritidsordning, således at der hver morgen vil være bedre 

forbindelser for elever, der skal møde ind på uddannelsen. Der sigtes også mod, at iværksættes en 

ruteoptimering af den kollektive trafik.  

Bedre skiltning skal fremover mindske antallet af ulovlig parkering rundt omkring i byen, ligesom 

kampagner skal sikre, at reglerne overholdes. Demokraatit er enige om at prioritere den fortsatte 

etablering af cykelstier i Nuuk. Cykelstierne er et afgørende element i at sikre grøn og klimavenlig 

fremkommelighed, ligesom cykelstierne er med til at binde by bedre sammen.  

Der vil og skal investeres i infrastruktur over de kommende år, så Kommuneqarfik Sermersooq 

beholder sin førerposition på transport og logistikområdet. Herunder skal arbejdes intensivt med at 

styrke den grønne omstilling i Kommuneqarfik Sermersooq´s erhvervsliv. Det betyder et øget fokus på 

kommunens energiklynge, hvor der kan skabes flere grønne arbejdspladser.  

BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING 

Vi har en fantastisk natur i vores kommune – hvad enten vi taler om vores byer i Nuuk, 
Ittoqqortoormiit, Paamiut eller Tasiilaq, eller vores mange bygder.  En natur, som mange ynder at tage 
ud i – enten bare ved at gå en tur, når vi er ude og sejle eller går på jagt.  Men desværre er det vores 
opfattelse, at vi ikke ambitiøse nok i Kommuneqarfik Sermersooq, når det gælder investeringer i det 
grønne område. Det vil vi ændre!  
 

For der er rift om de tilbud, vi allerede har – og derfor skal vi have flere. Vi ønsker langt flere shelters, 
bålpladser, naturlegepladser, løbe- og gåstier, mountainbike baner i hele kommunen -mere af det for 

både store og små.  
 
Kommuneqarfik Sermersooq og Nuuk vokser – og den vokser hurtigt. Umiddelbart synes vi i 
Demokraatit godt om vækst, fordi det skaber muligheder for øget velfærd. Men væksten må også gerne 
tage udgangspunkt i at være grøn og ansvarlig og den skal være for alle. Det er Demokraatit ´s 
vigtigste mål at arbejde for grøn vækst i hele Kommuneqarfik Sermersooq.  
 
Demokraatit er således af den opfattelse, at vi som kommune og dets institutioner bør gå forrest. Vi 
skal være med til at sætte et grønnere og ikke mindst bæredygtigt aftryk. Og hvorfor sætter vi ikke 
baren højt og sigter mod at blive ikke bare Grønlands grønneste kommune, men også verdens 
grønneste by?  

Hvad kunne etableringen af et rensningsanlæg betyde for den grønne omstilling og hvad med øget 
genbrug af råvarer, materialer som vi som kommune kan fremme i dialog med vores private 
virksomheder og kommunale enheder, der sigter mod udvikling af øget bæredygtighed.  

Vi bor i et land, hvor de menneskeskabte klimaforandringer er tydelige, og hvor de påvirker den måde 

vi lever på. Derfor har vi en naturlig interesse i at leve så grønt og klimavenligt som muligt. 



 

   
 
 

 

Det nytter ikke noget, at vi læner os tilbage og tror, at det går over af sig selv. Vi er nødt til at tage 

udfordringerne dybt seriøst, og vi er nødt til at handle. Det gælder både os som beslutningstagere, og 

det gælder hver enkelt virksomhed og hver enkelt borger. Demokraatit tror på, at det er muligt at 

vende udviklingen. Men det kræver, at vi er indstillet på at yde en fælles indsats. 

Vi skal producere endnu mere energi fra bæredygtige kilder som eksempelvis vand og vind. Hele 

verden tænker i grøn omstilling, og det skal vi blive endnu bedre til også at gøre herhjemme, selvom 

vi allerede er godt i gang. 

Alligevel har vi endnu ikke formået at skabe en sammenhængende og ensrettet politik, der fokuserer 

benhårdt på klimaforbedringer og grøn omstilling. 

Et forslag fra Demokraatit om at nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvad vi fra 

politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling.  

I kommuneqarfik Sermersooq skal vi have undersøgt mulighederne for at producere endnu mere 

energi gennem vedvarende energikilder som vand, vind og sol, ggradvist reducerer import af plastik, 

øge virksomhedernes og befolkningens viden om genbrug. 


