Qaasuitsoq – Overgangsudvalg Nord
Ilulissat vil efter kommunesammenlægningen fortsat være Nordgrønlands isblå kæmpe. Sammen med
Uummannaq og hele vejen op til Qaanaaq beviser borgere hver dag igennem virksomheder og foreninger,
at det umulige kan lade sig gøre – at skabe aktivitet, vækst og liv.
Demokraterne vil ved dette kommunalvalg arbejde for, at denne kommune bliver endnu stærkere
økonomisk og mere menneskeligt robust.
For meget administration – for få muskler
Vi vil opnå dette mål ved at arbejde tættere sammen med fiskeriet, turisterhvervet og entreprenører i
vores kommune og rette op på fortidens fejl i et politisk landskab domineret af de gamle partier.
Kommunalbestyrelsen i Qaasutsup kommunia har ikke passet sit arbejde i flere år – det er desværre et
faktum. Mens vi alle blev lovet stordriftsfordele i en storkommune, er udgifterne til administration tårnhøje
stadig i dag.
Vi mener i vores parti, at første skridt er, at sørge for gunstige vilkår for dem i samfundet, som allerede
tager initiativ og skaber ringe i vandet: Dette gælder alt fra enkeltpersoner, til virksomheder og vores
stærke sportsforeninger samt andre foreninger.
Sport og frivillige
Demokraterne mener, at Qaasuitsoqs sport-, ungepolitik er stagneret og trænger til en
saltvandsindsprøjtning nu. Det er ikke pengene vi mangler – De skal bare bruges mere fornuftigt, end vi gør
i dag. Som en del af kommunalbestyrelsen vil Demokraterne samarbejde for at udvikle en helt ny
frivilligpolitik, som vi ved af erfaring kan få lyset frem imellem sprækkerne selv de mørkeste steder.
Alle skal møde kvalificerede lærere og have kontakt, selvom de er langt hjemmefra
Vi har her i kommunen fortjent, at sende vores børn afsted hver morgen til nogle langt bedre skoler.
Demokraterne håber på at kunne bygge flere elevhjem til børn væk hjemmefra. Der bør være mere
fleksibilitet og flere muligheder, når det gælder elever og familiers rejser imellem hjem og elevhjem. Højt
på Demokraterne i Qaasuitsoqs to do-liste står også bedre undervisning uden for de store byer. Vi vil
kæmpe hårdt for at få indført et kommunalt rejsehold af dygtige skolelærere, som kan besøge yderområder
med underbemanding på skolerne.
Turisme omkring Ilulissat
Når vi i Ilulissat om kort tid begynder arbejdet med en større lufthavn, bliver det særligt vigtigt med en
mere fremadrettet byplanlægning. Demokraterne vil presse på for, at vores vejnet bliver udbygget til at
håndtere flere turister på veje og fortove.

Inden lufthavnen står færdig, kan vi starte med at rydde byen for alt den skrald, der ligger over det hele. Vi
skal på en lang række områder heldigvis kun gøre meget lidt, før vores mange gæster til byen får et langt
bedre oplevelse. Et eksempel på dette er bedre adgang til offentlige toiletter og en bedre struktureret
byplan, så det er nemmere for turister at færdes i byen, samt sikker passage forbi lufthavnen.
Nyt GU for idræt og turisme, samt erhvervsuddannelse inden for fiskeri.
Demokraterne vil via vores samarbejde med Inatsisartut presse på for, at Ilulissat får et målrettet Idræts- og
Turismegymnasie. Vi har et rigt sportsliv og er landets turismehovedstad. Samtidig kommer den nye
storkommune til at mangle en gymnasial uddannelse. Derfor vil Ilulissat være det ideelle sted at udvikle
Avannaa Idræts- og Turismegymnasie.
Storkommunen har til fælles med fiskeri, så det er på sin plads at en uddannelse inden for fiskeindustrien
bl.a som procestekniker kan etableres i kommunen.
Erhvervspolitik & Byggeri
Demokraterne håber på mere privatisering og udbud af opgaver, da det er bevist fra Qeqqata Kommunia og
Kommuneqarfik Sermersooq, at det både skaber vækst og sparer offentlige kroner på samme tid. Udbud til
virksomheder skaber job andre steder i samfundet end hos politikerne på rådhusene. Her i kommunen har
vi ikke været dygtige nok til at gøre brug af denne model endnu.
En anden ting, som vil være til gavn for mange af Qaasuitsoqs virksomheder ville være, hvis renoverings- og
byggeriopgaver blev udbudt i mindre portioner end de gør i dag. På denne måde ville de små entreprenører
også kunne være med. Byde på opgaverne og skabe ægte private arbejdspladser.

