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Indledning: 
 
Koalitionen finder det væsentligt at give den bedst mulige borgerservice og at udvikle 
erhvervslivet og den økonomiske udvikling i kommunen. I kommunen vil man vil også 
arbejde for at opnå et tættere samarbejde med fiskere og fangere, med henblik på at 
opnå et velfungerende fiskeri og fangst, som er hovedindtægtskilde i kommunen. 
 
Parterne er enige om, at udviklingen af samtlige byer og bygder skal ske gennem et 
åbent samarbejde med alle parter, og at der skal ydes en god service af henvendelser 
til kommunen. 
 
Samarbejdet skal være baseret på gensidig tillid, ærlighed samt pålidelighed. 
 
Borgerservice: 
Parterne finder det væsentligt, at ansvarsområderne behandles ansvarsfuldt og 
målrettet, ligesom projekter og målsætninger skal kommunikeres ud til borgerne. 
Dette opnås ved at uddelegere ansvarsområder til flere folkevalgte og fagudvalgene. 
Endvidere skal det offentlige arbejde for at informere borgerne om deres rettigheder. 
 
Administration: 
Parterne finder det væsentligt, at Qeqqata Kommunia skal være en attraktiv og 
betryggende arbejdsplads, der vægter at bane vej for at personalet skal føle sig 
inddraget og hørt. 
 
I Qeqqata Kommunia skal der fortsat fokuseres på harmonisering af vilkårene, og der 
skal arbejdes på at opnå at alle borgere uanset bosted, oplever en borgerservice der 
er borgernær og lige i hele kommunen.  
 
Videreudvikling af personalets kompetencer og forbedringer af arbejdspladsen skal 
vægtes, endvidere skal der arbejdes på at finde en løsning for kommunalt ansatte, der 
arbejder frivilligt i samfundet, således at de kan deltage som trænere i turneringer 
uden at miste løn i et nærmere bestemt antal dage om året. 
 
Undersøgelse om mulige besparelser i administrationen og kommunale 
ansvarsområder skal foretages. 
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Økonomi - erhvervslivet 
Parterne finder det væsentligt, at Qeqqata Kommunia fører en ansvarlig, god og stabil 
økonomistyring. 
 
For at sikre en god økonomi, kan enhver der kan opfylde kravene og vil etablere nye 
virksomheder og arbejdspladser blive bakket op og støttet af kommunen. 
 
For at styrke erhvervslivet, inklusive fiskeri og fangst, skal erhvervsrådet ACB udvikles. 
 
Markedsføring og dialog med interesserede virksomheder vedrørende 
erhvervsmuligheder i kommunen skal udvikles, med henblik på at andre udenfor 
Grønland for mere kendskab til mulighederne, inklusive udvikling/bedre kendskab af 
udendørs sportsarrangementer, borgerne i resten af verden har mulighed for at 
deltage i. 
 
ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skal færdiggøres. 
 
Havneselskab etableres, med henblik på bedre organisering og bedre økonomisk 
udnyttelse af havnen.  
 
Forholdene for losning forbedres i samarbejde med trawlerejerne, for at opnå 
trawlerne altid kan losse i vores kommune i fremtiden. 
 
Mineselskaber der opfylder kravene støttes i at opstarte mineudvinding i vores 
kommune. 
 
Parterne skal så vidt muligt undgå at forhøje kommuneskatten, med mindre det er helt 
nødvendigt. 
 
 
Fiskeri-Fangst: 
Hovedindtægtskilden fiskeri, som også skaber mange arbejdspladser, skal beskyttes i 
kommunen. 
 
Der skal arbejdes på at opnå et tættere samarbejde mellem kommunen, fiskere og 
fangere og parterne finder det væsentligt, at fiskerne og fangerne har lige vilkår, derfor 
skal man i samarbejde med implicerede foretage forbedrende tiltag i form af etablering 
af fangstudstyrskure, dok og lign. 
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Med hensyn til vintermoskusjagt er det vigtigt, at alle implicerede bliver hørt og at der 
er plads til alle. 
 
Udstyr inklusive frysekapacitet på brætter skal forbedres, for at opnå, at mest muligt 
af fangsterne omsættes til indtægter. 
 
Med hensyn til etablering af forsvarsuddannelse i Kangerlussuaq, skal man tage hensyn 
til jagtområderne. 
 
Turisme: 
Såfremt øget omsætning for kommunale virksomheder og borgerne skal opnås, er det 
vigtigt, at der kommer flere turister udefra. 
 
Potentialitet om udvikling af turisme hele året i kommunen skal udnyttes og udvikles. 
For at opnå dette skal markedsføring og dialog med flyselskaber og mulige investorer 
til byggeri af hoteller fortsætte. 
 
Bygder: 
I samarbejde med det etablerede udvalg for bygder og ved opkvalificering af 
sagsbehandlere i kommunekontorerne i bygderne, skal borgerservicen i bygderne 
rationaliseres og styrkes. 
 
Bevillinger (konto 18) til aktiviteter skal forhøjes, for at udvikle aktiviteterne i bygderne. 
 
Egnede boligbyggerier i bygderne foretages efter prioriteringer, endvidere skal der 
foretages forbedringer af vejene. 
 
Brandstationer og brandudstyr i bygderne, som ikke længere er tidssvarende skal 
forbedres. 
 
Velfærd – socialområde: 
Personalenormeringen under Området for Velfærd skal harmoniseres i henhold til 
befolkningsantallet, og sagsbehandlere med behov herfor skal styrkes.  
 
For at aflaste sagsbehandlerne, skal der inden for områdets budget gives bemyndigelse 
til ansættelse efter behov. 
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Ved sammenlægning af mindre nærliggende områder til et større område, vil dette 
medføre sammenlægning af større ressourcer og viden samt stærkere og større 
områder. 
 
For at opnå rationalisering af administrative opgaver, skal kompetenceplanen for 
personalet revurderes, hvor man dermed kan reducere unødvendig ventetid for 
borgerne. 
 
Der skal arbejdes på etablering af en kommunal ejet døgninstitutionen, for at reducere 
anbringelsesudgifter til døgninstitutioner samt for at opnå, at børnene bor i samme by 
som forældrene. 
 
Den stigende anbringelse af børn uden for hjemmet sker nu hos plejefamilier, for at 
opnå en optimalt service for plejefamilier, skal sagsbehandlere for plejefamilierne 
styrkes. 
 
Med hensyn til voldsramte kvinder i hjemmet, skal der arbejdes på at etablere 
krisecentre i eksisterende huse i Sisimiut og Maniitsoq. 
 
Arbejdsledighed – Unge målgruppen uden arbejde: 
Der er behov for alle borgere, der er arbejdsklare. Tiltag for personer der er gået stå 
skal forsættes, for at opnå at de kan blive selvforsørgende via behandlinger. 
 
Der skal igangsættes et større tiltag for unge, der ikke er overgået til en 
videreuddannelse eller arbejdsmarkedet efter folkeskolen, for at opnå de unge tager 
en uddannelse eller kommer i arbejdsmarkedet. 
 
Det fleste af de unge med behov for særlig hjælp, rejser til andre byer og falder i, når 
de møder ligesindede og får dermed en forværret livsstil. Derfor skal der foretages en 
undersøgelse om muligheden for etablering af et kollegie med en pædagog ansat, så 
unge dermed kan opnå ansvarlighed, selvom de allerede er fyldt 18 år. 
 
Handicappede: 
I tæt samarbejde med Tilioq og Pissassarfik skal handicappolitikken følges og vægtes, 
endvidere skal arbejdspladser for handicappede i kommunale virksomheder øges, for 
at øge handicappedes mulighed for beskæftigelse. 
 
For at optimere sagsbehandling for handicappede, skal der foretages undersøgelse om 
antallet af sagsbehandlere er tilsvarende i henhold til klienterne. 
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Endvidere skal der være løbende kurser for døve og deres børn. 
 
Handicappedes mulighed for værested skal sikres. 
 
Ældre: 
Ældre skal have mulighed for at have et værested sammen med andre ældre. 
 
Der skal arbejdes på at ansætte en socialrådgiver på ældreområdet, der skal arbejde 
opsøgende og særskilt med dette. 
 
Der skal etableres et samarbejde med ældre, for at bevare og videreformidle kulturen 
for vores yngre generation. 
 
I takt med at der bliver flere og flere ældre, skal der arbejdes på at sikre pladser til dem, 
inklusive demensafdeling. Endvidere skal der arbejdes på at bygge en mere 
tidssvarende alderdomshjem i Sisimiut, her skal der arbejdes på en medfinansiering fra 
Selvstyret. 
 
Førtidspension: 
Revurdering af førtidspensionisternes arbejdsevne i henhold til lovgivningen skal 
styrkes. 
Der skal arbejdes på at opnå en værested for førtidspensionister om dagen, ved 
udnyttelse af eksisterende faciliteter, idet et værdigt liv ligeledes er gældende for 
førtidspensionister. 
 
Såfremt førtidspensionisterne er blevet fysisk handicappede, skal der arbejdes videre 
med etablering af muligheder for de bliver mere stærke og rørige. 
 
Folkeskolen: 
For at opnå reducering af ulovlig fravær og få flere i videreuddannelse, vil vi arbejde 
for øget respekt for folkeskolen i samfundet. 
 
For at hjælpe elever, der ikke trives i skolen pga. problemer i hjemmet, skal der 
ansættes socialrådgivere i skolerne. 
 
Elever med boglige udfordringer skal have muligheden for at undervisning i henhold til 
deres styrker. 
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I mellemtrinnet og ældstetrinnet i folkeskolen skal der skabes mulighed for at kunne 
tilbyde undervisning i særlige behov for personlig udvikling inden for de bevilligede 
timer til formålet, som kan afholdes sammenhængende i starten af skoleåret. Såfremt 
der er behov herfor, kan undervisningen afholdes ved udnyttelse af lærere, der er 
uddannet inden for personlig udvikling. 
 
Parterne aftalte, at der etableres et "netværk" med Ilisimatusarfik med udgangspunkt 
i folkeskoler og daginstitutioner i Qeqqata Kommunia, hvor der forskes i muligheden 
for at øge uddannelsesmuligheder i Qeqqata Kommunia samt skabe mulighed for 
videns udveksling af nye viden. 
 
Elevernes sommerferier tilpasses til vores kultur og indsamling af vinterforråd. 
 
Fritidsaktiviteter: 
Parterne mener, at fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer bringer glæde og er 
vigtige for et godt liv. 
Derfor skal tiltag i forbindelse med elevernes ferie, inklusive aktiviteter og mulighed 
for udnyttelse af naturen både om sommer og vinter samt udstyr herfor udvikles. 
 
Der skal arbejdes for etablering af svømmehaller både i Maniitsoq og Sisimiut, der er 
tilpasset til antallet af befolkningen. 
 
I stedet for erstatningsbyggerier af utidssvarende væresteder for børn og unge, kan 
man benytte eksisterende bygninger, såsom skoler og fritidshjemmene ved en grundig 
omorganisering. 
 
Der skal arbejdes med at opnå kulturelle arrangementer med sammenkomster og 
repræsentanter fra byer og bygder i Qeqqata Kommunia. 
 
Idræt - Sundhed: 
Arbejdet med borgernes fysiske aktivitet og sundere livsstil skal fortsættes, og 
projekter afholdes med udgangspunkt i tilgået viden og oplysninger, der er opnået ved 
skolebørns undersøgelse af elever. 
 
Samarbejdsparterne i Qeqqata Kommunia finder det væsentligt, at 
forebyggelsesarbejdet afholdes på tværs af implicerede parter. Med udgangspunkt i 
de faktiske problemer, skal parterne arbejde for at iværksætte tiltag, hvor der på 
samme tid skal være fokus på tidlig indsats og forebyggelse. 
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For at opnå at borgerne og familie får en sundere livsstil, inklusiv mental sundhed, skal 
mulighederne i naturen udnyttes, endvidere skal der arbejdes på oprettelse af 
overnatningsfaciliteter, der kan benyttes under større sportsarrangementer samt af 
elever og familie med behov. 
 
I samarbejde med Grønlands Idræts Forbund skal man sikre, at der afholdes løbende 
kurser for frivillige i foreninger og trænere. 
 
For at opnå, at borgerne i Qeqqata Kommunia får bedre kendskab til hinanden, skal 
der etableres regionsmesterskaber i Qeqqata Kommunia, og arrangementet afholdes 
på skift i de to byer. 
Vi vil opnå, at borgerne i vores kommune er borgere, der er mindst brugere af tobak, 
alkohol og hash i Grønland. 
 
For at reducere synlighed af rygning for børnene, vil kommunale virksomheder være 
røgfrie pr. 1. maj 2022. 
Og i forbindelse med dette skal ansatte have støtte og værktøjer for at holde op med 
at ryge. 
 
Daginstitutionsområdet: 
Parterne finder det vigtigt, at børnene er sunde og raske, og at der sikres 
daginstitutionspladser for alle børn. 
 
Der skal arbejdes på at børn med problemer i hjemmet får tidlig hjælp af 
terapeuter/sagsbehandlere. 
 
Der skal så vidt muligt være en loft på daginstitutionstaksterne, og skal så vidt muligt 
sættes til kr. 1.000, ligesom der skal sættes en minimumstakst for de lavere 
indkomstgrupper. 
 
Parterne er enige om, at madordningen i daginstitutionerne skal afklares i samarbejde 
med de implicerede og forældre, for således at sikre at madordningen er af den bedste 
kvalitet. 
 
Parterne finder det væsentligt, at der altid skal være mulighed for at arbejde for, at 
pædagognormeringen i daginstitutionerne er fuldtalligt, derfor skal der indsendes en 
opfordring til Selvstyret om, at den decentrale pædagoguddannelse skal forsætte. 
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Teknikområdet: 
For iværksættelse og udvikling af nye erhverv, skal der udarbejdes en flerårig plan. 
 
Parterne finder det væsentligt, at udviklingen og byggerierne fortsættes løbende, 
derfor skal der arbejdes for at der er byggesagsbehandlere nok til at reducere 
ventetiden for borgere, der ansøger om nybyggeri og at der byggemodnes 
tilstrækkeligt. 
 
Med mod på udviklingen ser parterne lyst på fremtiden, med hensyn til udviklingen af 
Maniitsoq, skal der arbejdes på forlængelse af vejen fra Ujaqqerivik mod Narsarsuaq. 
 
Der skal arbejdes på, at benyttelse af miljøvenligt energi benyttes løbende i 
kommunale virksomheder, f.eks. ved at benytte solenergi. 
 
Beredskab: 
Der skal løbende sikres kurser for beredskabet og brandmændene, ligesom 
materialerne/udstyret så vidt muligt skal moderniseres og bliver tidssvarende. 
 
For at opnå kurser for kommende brandmænd kan afholdes i vores kommune, skal der 
foretages forbedringer i forhold til bygninger og personalet. 
 
Bolig: 
For at borgerne kan have et trygt liv er det afgørende at have et hjem. Parterne finder 
det væsentligt, at sikre, at borgerne har gode og tidssvarende boliger. 
 
Der skal arbejdes videre med, at kommunerne overtager Selvstyrets lejeboliger, og der 
skal arbejdes på at midlerne der følger med i forhold til overtagelsen, benyttes til 
saneringer og byggeri af erstatningsboliger hvert år. I forbindelse med dette skal der 
arbejdes ihærdigt på at INI A/S forbliver i Sisimiut. 
 
Kommende henvendelser til Selvstyret: 

- Prioritering af vandkraftværk i Maniitsoq. 
- At markedsføre planlægning af vandkraftværk ved vandløbet i Tasersiaq, som 

kan benyttes til nye indtægtskilder. 
- At der rettes henvendelse angående den nu utidssvarende efterskole i 

Maniitsoq. 
- Selvstyrets medfinansiering af kommende vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq 

samt udvikling af Kangerlussuaq. 



side [10] 
 

- At forvaltningen i baglandet overtages af kommunerne, f.eks. angående 
vintermoskusjagt og koncessionerne. 

- At flytning af Jern og Metalskolen til Sisimiut sikres. 
- Bygning af nye havne i Kangerlussuaq og Kangaamiut. 
- Etablering af toldere i Sisimiut og Maniitsoq i forbindelse med forebyggelse af 

hashsmugling. 
- Etablering af Visitorcentre i kommunen. 
- At der rettes henvendelse om Qajaqforeningens mål vedrørende etablering af 

en qajaqskole i Maniitsoq. 
- At der rettes henvendelse om de forhold, som fiskerne oplever, når de ikke kan 

indhandle deres fangster til indhandlingssteder på grund af fyldt kapacitet. 
 
Afslutning: 
Arbejdet med målsætningerne skal selvfølgelig foretages efter prioriteringer med 
udgangspunkt i økonomien, endvidere skal der afholdes vurderingsmøder, 
statusopfølgninger og dialog, som skal være med til at sikre, at målsætningerne bliver 
realiseret. 
 
 
 
Koalitionsaftalen mellem Siumut / Inuit Ataqatigiit / Atassut er gældende fra underskrift 
datoen. 
 
Sisimiut 23. april 2021 
 
Siumut:     Inuit Ataqatigiit:    Atassut: 
Evelyn Frederiksen   Juliane Enoksen   Anna Karen Hoffman 
 
_______________   ______________   __________________ 


