Marloqiusamik ataqatigiissaarneqanngitsumik
sullissisarneq unittariaqarpoq
Namminersorlutik oqartussat kommuneqarfiullu
suliniutaat innuttaasumut iluaqutissatut
ataqatigiissaarneqartannginneri
aningaasatigut akisussaassuseqannginneruvoq.
Aningaasaliissutaasartut atorluarnerusinnaalluarput
innuttaasoq qitiutillugu suleqatigiinnikkut.

Tina Naamansen
Tina Naamansen-imik ateqarpunga
39-nik ukioqarlungalu, katinnikuuvunga
pingasunillu meeraqarpunga. Inatsisilerituutut
ilinniarnikuuvunga.

Kommuneqarfik Sermersuumi inuuttaasuuneq
piuminarnerussaaq
Kommunalbestyrelsemut
qinigassanngortippunga inuttut aningasatigullu
isumalluutigut pitsaanerpaamik atorneqarnissai
qulakkeerusukkakkit. Innuttaasup
inuunera sunnertittarpoq sullissinerup
innuttaasoq qitiutinngippagu taamalillunilu
aningaasartuutinik annertusaaqataasarluni.
Sunnertittoq tassaasinnaavoq nakorsamut
sianertoq utaqqisunilu nr. 72-iulluni.
Siusinaarluni utoqqalinersiutisinissamut
qinnuteqartuusinnaavoq utaqqiisaalu
annikituarannguanik ikiorserneqartarluni.
Atuartuusinnaavoq meeqqat atuarfianni
ingerlariaqqissutaasinnaasumik
angusinngitsoortoq.
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Meeqqat atuarfiat
Kommuneqarfinnut tapiissutit meeqqat
atuarfianni ingerlariaqqissinnaasut amerlassusaat
naapertorlugit aningaasanik tunineqartassapput.
Borgmesterit akisussaaffik tigussavaat atuartut
meeqqat atuarfianniit angusilluanngitsooraangata.
Nuna tamakkerlugu angusilluartut 30%-iinnaat
naammanngilluinnarput (2015).
18-it inorlugit ukiulinnut busserneq
akeqassanngilaq
Nuuk illoqarfissuanngornikuuvoq. Meerartatsinnut
inuusuttortatsinnullu isumannaatsuunissaa
pingaaruteqarluinnarpoq, isumaqarpungalu
akisussaassuseqanngitsuusoq Qinngutsinniit
illoqarfimmut pisutsittassagutsigit
bussiutissaqanngippata.

Opgør med parallelsystemer
Det er økonomisk uansvarligt, at Selvstyrets og
kommunens tiltag ikke koordineres til borgerens
bedste. Vi kan få mere for pengene, hvis der
kommer fokus på borgeren.
Folkeskolen
Det kommunale bloktilskud skal udløse et beløb
pr. elev, der får adgangsgivende afgangsprøver
til det videre uddannelsessystem.
Borgmestrene skal tage ansvar, fordi 30% med
adgangsgivende resultater på landsplan ikke er
tilstrækkeligt (2015).

Det skal være nemmere at være borger i
Kommuneqarfik Sermersooq
Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen, fordi
jeg vil sikre, at vores få menneskelige og
økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt.
En borgers dagligdag bliver berørt, når arbejdet
ikke har borgeren i fokus, og gør at udgifterne
på visse områder forøges.

Gratis buskørsel for børn og unge under 18 år
Nuuk er blevet en storby. Sikkerheden for børn
og unge er ekstrem vigtig, og det er uansvarligt
at lade børn og unge gå fra Qinngorput og til
byen, fordi der ikke er penge til busbilletten.

Der er borgeren, der ringer til længen og
er ’nummer 72 i køen’. Der er ansøgeren
om førtidspension, der får få hundrede
kroner at leve for. Der er eleven, der ikke får
adgangsgivende resultater fra folkeskolen.
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Tina Naamansen
Jeg hedder Tina Naamansen, og er 39 år, jeg er
gift og har 3 børn og er uddannet jurist.

