Mærkesager ved Kommunalvalget 2017 – Kommuneqarfik
Sermersooq
Demokraterne tror på den individuelle frihed for borgerne. Den individuelle frihed til selv at forme
sit liv og fremtid for sig selv og sin familie.
Vi ønsker, at der er en god dialog og respekt mellem byerne og kommunerne og Selvstyret, for vi
skal huske, at vores samfund befolkningsmæssigt ikke er særligt stor og at vi har en begrænset
økonomi. Derfor skal vi værne om vores få menneskelige og økonomiske ressourcer og
udvikle hidtil uudnyttede potentialer i samfundet.
Vi skal have den fornødne økonomi for at kunne tilbyde borgerne velfærd; pension,
børneinstitutioner, skoler m.m. – at hjælpe udsatte familier og individer, samtidig med at samfundet
skal udvikles er en udfordring. Kort sagt, skal vi bruge penge på at tjene penge så vi kan øge
levestandarden og straks hjælpe de der har behovet hvad enten borgeren befinder sig i byen, bygden
eller bostedet.
Demokraterne tager derfor udgangspunkt i samfundets realiteter, fakta og udfordringer og ikke i
ideologier om, hvordan samfundet bør være. Derimod ønsker Demokraterne, at borgerne får alle
muligheder for at yde en indsats i samfundet, da borgerne ikke skal løftes gennem hele livet – Vi
skal sikre at hjælp kan hentes og at forudsætningerne til at kunne vælge en fremtid med uddannelse
og arbejde er til stede.
Mindre bureaukrati – Demokraatit skal sørge for en hurtig og effektiv sagsbehandling på alle
områder. Den almindelige sagsgang på socialområdet, anlægsområdet, med hensyn til arealtildeling
og så videre, er for langsom. Projekter, der ønskes igangsat og erhvervsdrivendes
planer, enten bremses eller forhales unødigt. Kommuneqarfik Sermersooq er en
dynamisk kommune og derfor kræves der dynamiske tiltag –
hurtigere og mereeffektive tiltag ønskes ved konstant at effektivisere og optimere sagsgangene.
Børnenes tilværelse skal forbedres – de sociale sager og dårlige resultater i folkeskolerne fylder
alt for meget. Det kan og skal ikke vi ikke acceptere – Vi ser omsorgsvigtede børn
som ogsåomsorgsvigtes af systemet. Børn med problemer skal have hjælp fra dag et, hvad enten der
er problemer i hjemmet eller i skolen! Tidlig indsat er nødvendigt og politikere skal ikke gå rundt i
deres egne trygge tilværelse og vente på at der udarbejdes en rapport, der fortæller os hvor galt det
står til før vi reagerer, for vi ved det godt. Vi har pligt til at reagere med det samme. Vi skal have al
den hjælp udefra, som vi kan få og der er igangsat gode tiltag på
socialområdet med vidensudveksling og udveksling af personale med venskabsbyer. Demokraterne
vil sørge for at holde øje med om disse tiltag er tilstrækkelige eller om indsatsen skal intensiveres.
Vi kan ikke blive ved med at skubbe problemerne foran os.
Skatteprocenten skal holdes i ro og det vil vi altid kæmpe for. Det er ikke den rette
løsning blot at forøge skatteprocenten, ligeså snart der mangler penge i kassen. Det bliver vi alle
fattigere af, for pengene bruges i driften i kommunen og kommer ikke samfundet til gode.
Det skal kunne betale sig at arbejde og derfor kan Demokraterneikke stå inde for, at kommunen blot
skal have flere penge af de penge borgerne tjener – Demokraterne ser hellere at der sker en

prioritering og at der spares de rigtige steder ved at bruge pengene korrekt, så det ikke går ud over
borgerne. Demokraterne har stor fokus på en ansvarlig økonomi og derfor skal større projekter, på
langt sigt, kunne betale sig og blive et aktiv for alle i samfundet.
En tydeligere erhvervspolitik – Kommunen skal ikke eje virksomheder og flere opgaver kan med
fordel udliciteres eller outsources til det private erhvervsliv, for vi har i den grad brug for, at der
skal opbygges kontinuerlig viden og kompetencer i samfundet. Vi har brug for nytænkning
og iværksætteri og det skal tydeliggøres ved, at vores dygtige og iderige borgere kan samles og
inspirere hinanden til at skabe nye idéer sammen.
Demokraterne vil skabe gode rammer og vilkår for erhvervslivet, for det er dér vi kan være sikre på
at udvikling i samfundet sker og vi ønsker et styrket erhvervsliv for at sikre en stærk og stabil
fremtid. Derfor skal kommunen sørge for at lokale aktører også får del i opgaver og udliciteringer,
da skatteindtægterne ellers udebliver skatteindtægterne og pengene forsvinder ud af samfundet for
altid. ’Køb grønlandsk’ sikrer at pengene florerer i samfundet og at der skabes beskæftigelse.
Vi vil kæmpe for, at bestyrelsesposter til enhver tid ikke besættes af politikere, da vi har et rigt
erhvervsliv, der forstår at drive virksomheder.
Erhvervslivet skal gøre det de er bedst til, mens kommunen skal løfte sine opgaver på forsvarlig
vis.
Turismen – skal videreudvikles og hele kommunen har meget at byde på både i byerne og
bygderne – destinationerne er ikke ens, men unikke og det skal udnyttes meget mere end i dag.
Turister,der kommer til vores kommune skal have muligheder, overnatningsmuligheder,
spisefaciliteter, attraktioner mv. – og her skal de private aktører have de bedste rammer til at lave
det de er bedst til. Som kommune skal vi sørge for, at give vores gæster en god oplevelse. Der skal
være rydeligt, nemt for turisterne at indhente informationer, at der er veje og stier som både borgere
og turister kan benytte sig og sikre at de kan bevæge sig sikkert og trygt i naturen – skiltning i
byerne og bygderne også med informationer om historiske steder m.m. Vi skal skabe de gode
rammer i samarbejde med aktøerne og borgerne, som er eksperterne på området.
Turistpotentialet kan forøges ved at der etableres Landingsbaner i Ilulissat og Nuuk, for det skal
være nemmere for borgere og turisterne, rejsende generelt at komme frem til destinationerne, for90
% af de rejsende har endestation i de to byer.
Boligmassen i Kommuneqarfik Sermersooq er desværre ikke vedligeholdt og flere ubeboelige
bygninger rives ned samtidig med at der er ikke bygget tilstrækkeligt med boliger. Konsekvensen
er, at der er en stor boligmangel til stor gene for borgerne.
Det betyder, at vores pensionister må flytte til Danmark, at vores nyuddannede ikke kan komme
hjem, at vores studerende ikke har kollegiepladser og må droppe at tage på uddannelse, at vi har
hjemløse og at familier bor i for små boliger. Derfor vil Demokraterne til enhver tid sikre at der
bliver bygget boliger og at de vedligeholdes, så der ikke begås den samme fejltagelse fra politisk
side – at man lader boligerne forfalde.
Urbaniseringstendensen er ikke noget der kan stoppes politisk, for borgerne vælger at flytte til
større byer på grund af bedre skolemuligheder for børnene, i uddannelsesøjemed, større chance for
beskæftigelse og andet. Borgerne flytter Tilflytningen er især sket til både Tasiilaq og Nuuk.

Visse partier mener, at der skabes beskæftigelse i bygder og bosteder ved at der sættes gang i
byggeriet. Demokraterne ertværtimod af den holdning, at vi støtter alt hvad der er økonomisk
forsvarligt og giver mening. Vi vil ikke bygge i bygder og bosteder, hvis tendensen viser, at
borgerne fraflytter disse og hvor der er risiko for boligoverskud.
Derudover skaber byggeriet ikke vedvarende beskæftigelse, idet det er byggehold fra større
byer der ankommer dertil og rejser ligeså snart byggeriet er overstået. Det er ikke Demokraternes
indtryk, at det er udannede tømre, elektrikere, malere m.m. der erarbejdsløse i bygder og
bostederne.
Inklusion er af stor betydning for Demokraterne og derfor bydes alle uanset nationalitet, sprog,
holdninger, politisk tilhørsforhold, religion eller lignende, velkommen, uanset hvorfor
vedkommende befinder sig i Grønland. Et multikulturelt samfund vil kun gavne samfundet og skabe
en dynamisk kultur og diversitet.
En stemme på demokraterne – er en stemme på fremtiden – det betyder at vi ikke kan stå inde
for den forfejlede boligpolitik, socialpolitik, skolepolitik, erhvervspolitik og den generelt
manglende forståelse for sammenhængskraften i samfundet – ét samfund, én befolkning, én
økonomi og én kommunalbestyrelse, der skal arbejde for befolkningens bedste.

