
 

   
 

 

 

Anlægsopgaver i byer og bygder 

Alle beboede steder i Avannaata Kommunea bør udvikles. Det kan ikke passe, at udviklingen skal stilles i 

bero, fordi der ikke er udfærdiget byplanlægning. Myndighederne må ikke hindre nogen der gerne vil 

opføre deres egne boliger i byer og bygder. 

Arealtildeling er især det der volder problemer. Arealtildeling skal koordineres, da mange familier i byer og 

bygder ønsker at opføre egne boliger og kun venter på at få  tildelt gode arealer. Det er ikke på sin plads, at 

man skal stoppe udviklingen på denne måde. 

Opførelse af lejligheder i de steder, hvor der er højest venteliste til boliger, til unge, til familier og 

lejligheder der er tilpasset ældre og handicappede. Når udviklingen er i stillet i bero og hvis vi ikke skal 

overhales af de andre kommuner er det yderst vigtigt med opførelse af lejligheder. Hvis vi ikke opfører 

lejligheder vil arbejdsduelige og ressourcestærke borgere flytte til andre byer. Hvis vi ikke skal nå dertil, må 

vi opføre lejligheder. Vi skal også finde billige alternativer til opførelse af lejligheder.  

 

Toiletter 

Med tanke på udvikling, sundhed og hygiejne skal boligerne have andre former for toiletter, kan man f.eks. 

benytte forbrændingstoiletter. Udgifter til natrenovation er høje og forurening af natur ved brug af poser er 

stor. 

 

Uddannelse/Folkeskolen 

Vi må udvikle fjernundervisning. Alle elever i Avannaata Kommunia har fået udleveret en ipad. Internettet 

er også blevet udviklet i de forskellige steder. Derfor skal vi udvikle denne form for undervisning, så elever 

kan modtage fjernundervisning.  

Ved indførelse af fjernundervisning vil vi undgå, at børn i bygderne i alt for ung en alder forlader deres 

forældre for at få undervisning i byerne. Når de får fjernundervisning i deres bygd kan de få undervisning 

mens de bor sammen med deres forældre. Derved kan vi undgå, at børn flytter på kollegie i byen for at få 

undervisning da det er hårdt for bygdebørnene bl.a. på grund af hjemve. På den måde kan børnene 

fortsætte deres undervisningspligt mens de er i deres trygge rammer.  

 

Vi skal have GUX i Avannaata Kommunea 

Alle andre kommuner har GUX. Forskellen på vores kommune er, at vi er meget selvstændige derfor er det 

på sin plads at vi får GUX der også skal undervises i erhvervsuddannelser. 

 



 

   
 

 

Vi må tiltrække veluddannede unge til vores kommune. 

Hvis Avannaata Kommunea skal udvikles sundt, har vi brug for veluddannede personer til  at løfte 

opgaverne i kommunen. 

Der er flere højtuddannede unge der henvender sig fordi de ønsker at komme hjem og være med til at 

arbejde for kommunen. Men flere af dem får afslag og andre får ikke respons på deres henvendelser. I 

Demokraatit mener vi at vi må rette op på dette hurtigst muligt, da der er mange muligheder i vores 

kommune og da vi ved at udnytte de veluddannede unge kan udvikle vores kommune. Vi har brug for 

veluddannede personer til udvikling og fornyelse. 

Vi må have CVR-register, så vi kan se de personer der bliver færdiguddannet og derved få mulighed for at  

kontakte disse. Da kommunen kan se registeret når der skal ansættes personale. 

 

Kommunen skal aldrig konkurrere med erhvervsdrivende. 

Kommunen skal aldrig konkurrere med små erhvervsdrivende og andre arbejdspladser. Kommunen skal 

være der for dem. Vi skal altid være klar til at støtte disse. Det kan ikke passe, at mange private aktører skal 

føle, at kommunen prøver at kvæle dem.  Det vil vi lave om på.  

Vi skal have et iværksætterhus i vores by. I huset skal man dele erfaringer, få rådgivning og udvikle ideer.  

 

Vi skal være stolte af at være en stor fiskeri by og skal udvikle fiskeriet. 

Det er ikke længere sundt med olympisk kvote-fiskeri. Det er ikke sundt hverken for fiskeren, for 

planlægningen og er ikke sundt for fiskerne at slås om fiskepladserne.  Der skal være mulighed for at handle 

med kvoterne. 

Der skal uddeles kvoter, hvor det vil være muligt for fiskerne at købe de resterende kvoter fra dem, der ikke 

kan opfiske hele kvoten. 

Man kan forestille sig at rangere fiskerne efter fiskernes færdigheder og dette kan forestilles at skulle ske 

henover årene.  

Muligheden for selv at planlægge og selv at styre tiden giver mulighed for fiskerne at investere og derved 

give bankerne mulighed for at planlægge. 

Der er brug for at udvikle et sted hvor man kan fremstille agn, lager og hytter i fiskestederne. Disse 

prioriteres da man får indtægter fra fiskeriet. 

Begrænsninger af fangster, der i dag bringer fiskerne i livsfarlige situationer, må stoppe. Vi må være 

stærkere ved forhandlinger. Administrativ forhaling skal stoppes. 



 

   
 

 

Vågehvaler der har stor økonomisk værdi og vanskelige at fange for fiskerfamilier skal gøres smidigere, vi  

må minimere fangstbegrænsninger. Grundigere optælling og brug af fangernes erfaringer skal realiseres 

således at vi kan stole på at der bliver hævet kvoter efter faktiske forhold.  

Det må være lettere at involvere de unge. Den næste generation af fiskere har problemer med at få fiskeri- 

og fangstbevis. Det må vi gøre noget ved for at sikre generationsskifte efter de fiskere der nu er blevet 

ældre. 

 

Multihuse 

Vi vil samle daginstitutioner, minihaller og kommunekontorer i bygderne. Disse skal være under samme  

tag. 

Opførelse af multihuse og budgettering af udgifter til disse skal være på plads inden valgperioden er slut.  

 

Kurser 

Kurser for arbejdssøgende lykkes ikke hver gang. Derfor må vi give kurser for SIK-ansatte der i mange år 

trofast har arbejdet. 

De arbejdssøgende skal have personlig udvikling. Kurserne skal gives til personer der allerede har arbejde. 

 

Kørsel med ATV 

Vi må åbne op for kørsel med ATV. De er vigtige redskaber. Vi må stoppe kravet om at have kørekort til 

ATV. Det vil vi arbejde for fra kommunen til landstinget. Kommunen er jo den der har flest udgifter og 

bruger af ATV. 

 

Dagpleje i bygderne 

Da der er bygningsmæssige udfordringer, må dagplejere være i multihusene eller være en særskilt bygning. 

Multihuset skal være indrettet til også at huse dagplejere. 

 

Sociale foranstaltninger 

Ved arbejdet med familie med udfordringer er det kutyme at børn bliver anbragt udenfor hjemmene. 

Desværre er problemet at ansatte i socialforvaltningen har så mange opgaver, at de ikke kan nå de 

mangeartede opgaver. Det er sådan i dag at børn med udfordringer i folkeskolen bliver indberettet til 

socialforvaltningen. Det er alt for sent. Derfor skal der ansættes en familiecoach i vuggestue og børnehave 



 

   
 

 

som pædagogerne kan samarbejde med, og som også kan samarbejde med forældre der har brug for 

støtte. Derved kan man støtte familier til en sundere livsstil.  

Livet bør være lettere for handicappede. De skal have omsorg hvor end de er så de kan føle sig værdsat.  

I dag bliver der sparet på hjemmehjælp for de ældre, hvor det ellers er hensigten, at de ældre med 

hjemmehjælpen kan hjælpes til at kunne klare sig selv. I dag er det f.eks. sådan, at hvis  den ældre får besøg 

af familie eller venner, så går hjemmehjælpen. Hvis den ældre har overnattende gæster af familie stopper 

hjemmehjælpen. Det er en forringelse af de ældres velfærd. 

 

Fritid, kultur, idræt og forebyggelse 

 

Fritidsaktiviteter er en af vejene til en sund krop og en sund sjæl. Ved at dyrke fritidsaktiviteter udvikles 

personlige kompetencer. Man kan udvikles personligt f.eks. ved at dyrke sport, håndarbejde, musik og 

andre interessante aktiviteter. 

I dag bruger frivillige mange timer på at træne idrætsfolk og på andre former foreningsarbejde. Dette 

styrker både fysisk og psykisk, og giver en sundere krop og sjæl. Disse frivillige bør vi give bedre vilkår. I dag 

kan træneren for børn efter ansøgning til kommunen få 5.000 kroner i godtgørelse om året. Det er en god 

ordning. Men trænerne må bruge deres ferie eller selv betale, når de ledsager børn til stævner i andre byer. 

Derfor vil vi arbejde for, at trænerne får godtgørelse ved stævner.  

I Avannaata Kommunea er 3 ud af 4 idrætshaller forældet. I  Ilulissat er det blevet for lidt kun at have én 

idrætshal, da denne også er forældet. Da idrætshallen næsten hvert år bliver brugt meget - også til store 

stævner - trænger hallen virkeligt til vedligeholdelse. 

Vi må arbejde for at få en multihal i Ilulissat. Det er ærgerligt, at der i flere år har været nogle, der vil 

investere i en multihal, men som har manglet kommunens økonomiske opbakning. Derfor må vi støtte 

dem, der vil investere i multihallen. 

Med hensyn til fitness, så vil vi opnå at man ikke konkurrerer med de private, men støtter initiativer. For 

eksempel kommunalt ansatte fysioterapeuter for ældre og handicappede. Vi støtter også, at kommunens 

personale selv skal bestemme, hvor de vil dyrke fitness. 

Vi vil sørge for, at kulturhusets formål med at udbrede kulturen bliver udnyttet bedre ved at budgettere 

med flere penge til sundhed og fritid. I dag er det kun lokaludvalget, der giver penge til disse formål.  

Vi vil arbejde for øvelokale til musikere og musikskole til børn. Det er tydeligt, at der er stor interesse for 

musik og at mange har evnerne til det, men at der i dag ikke er muligheder for at udvikle disse evner.  


