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Den 15. maj 2021

1

Tre vægtige målsætninger:

En god styring – og samlet udvikling
Borgerne mener at der er mangel på en god styring og at udviklingen ikke er i harmoni.
Vi skal fra borgmesterens side levere en god styring til den enkelte borger. Borgerne skal føle at de er med i
fællesskabet, de skal mærke at de er medejere af kommunen og føle at de er med i at skabe udviklingen,
denne skal vi arbejde med, ved at aflægge samtlige bosteder et besøg og igennem delagtiggørelse.
Følelsen af delagtighed i et demokratisk arbejde skal indleves ikke mindst hos byggebestyrelserne, primært
ved udvikling og tilpasning af ansvarsområder på bygdeplanlægningsområdet.
Steder hvor der arbejdes med forbedring af indhandlingssteder skal også have bedre børneinstitutioner.
Om man bor i Qaanaaq, Kullorsuaq, Ukkusissat eller Ilulissat, eller et andet bosted, skal behovet for udvikling indleves i forhold til behovet, i fællesskabets ånd.
Et hvert menneske har rettighed til at have et hjem, denne skal vi tage mere seriøst, ikke mindst skal unge
familier med børn gives bedre forhold for at komme videre som en familie – også i bygder i udvikling.

Omstrukturering af omsorgsarbejdet
Borgerne efterlyser bedre styring af omsorg, der findes familier som klager over i ikke at blive hørt i situationer, hvor de virkelig var trængte, vi må indrømme at dette sker, da den er reel.
I tidens løb var forskellige projekter blevet igangsat, kræfter til gode formål brugt, dog er afstanden mellem
disse blevet så langstrakt at sammenhængen ikke længere kan ses.
Barnets største ønske er at bo sammen med mor og far, derfor sker delagtiggørelse af forældre ifm. arbejder om anbringelser af børn udenfor hjemmet. Fælles omsorgsarbejde for familier med grundlag i dygtiggørelse i emnet, hvor formålet er at arbejde for hjemsendelse af børn og unge til deres respektive hjem.
Det skal siges med en særlig vægt på, at børn med et specielt behov må der tages en overordnet handling
på et tidligt tidspunkt.
Kultur og idræt er vægtige forebyggelsesforanstaltninger, og derfor skal udvikles mærkbart, blandt andet
ved ansættelse af en konsulent for kultur og idræt.
Ved omsorg af borgere – især børn og unge – må arbejdet samlet set indeholde bedre og bredere brug af
vores styrke, vi vil arbejde for en omstrukturering af omsorgsarbejdet – et arbejde med grundlag i at give
muligheder for fremskridt for børn og deres forældre.
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Miljø – og affaldshåndtering
Vi har gentagne gange sagt at borgere, især i yderdistrikterne må passe bedre på miljøet, med hensyn til
affaldshåndtering natrenovation og renholdelse af miljø – også ved fiskestederne.
Varetagelse af renholdelse af miljø kan vi virkeliggøre ved at tage ansvar hver især, på vore arbejdspladser
og omkring vore egne hjem.
Håndtering af lossepladser og natrenovation i byer og bygder bliver ikke længere accepterede uden videre,
mærkbare udbedringer vil blive foretaget inden udgangen af valgperioden, ligesom vilkårene for de ansatte
skal forbedres.
Kloakering planlægges for flere valgperioder, ligesom muligheder for brug af miljøvenlige tørklosetter tilpasset arktiske forhold, undersøges og udvikles sammen med folk der har kendskab for disse.
Avannaata Kommunia er stedet med muligheder for personlig og erhvervsmæssig udvikling – udformet
sammen med jer borgere.

Finansiering af målsætninger vil ske gennem prioritering ved budgetlægningen for årlige omkostninger, det er sikkert, at det vil blive nødvendigt at planlægge nogle af målsætningerne
til at foregå tværs over flere kommende valgperioder.
Det vil blive nødvendigt at revidere aftalen ved den årlige budgetlægning.
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Borgmester, Palle Jerimiassen
1. viceborgmester, Jens Ole Nathanielsen
2. viceborgmester, opposition

Udvalg som skal oprettes:

- Teknisk udvalg, Inuit Ataqatigiit, Niels Davidsen
- Udvalg for familier, Inuit Ataqatigiit, Bendt B. Kristiansen
- Udvalg for kultur, undervisning og fritid, Demokraatit, Lena R. Davidsen
- Erhvervsudvalg, Naleraq, Anthon Frederiksen
- Udvalg for fiskeri og fangst, Naleraq, Jens Napaattooq
- Udvalg for demokrati, bygder og udvikling, Atassut, Knud Kleemann
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God styring
1. I den kommunale styrelse må en god styring være det centrale punkt, hvis borgernes indbetalte skat skal styres på den bedste måde. Hvis de politiske målsætninger skal realiseres
bedst, må de ansatte og ledere i Avannaata Kommunia blive uddannet løbene om ledelse.
2. Grundprincippet for demokrati er delagtiggørelse, borgerne skal udover meningsdannelser
også deltage i udformningen.
3. Sammensætningen af de lokale udvalg i yderdistrikterne skal fornys, for at give repræsentanterne mere tryghed.
4. Vi må give borgernes opfattelse af ikke at blive hørt og ikke gjort medbestemmende en ny
drejning, bl.a. ved oprettelse af en konsulentordning efter det behov den lokale udvalg mener at have.
5. Ansættelser skal foregå efter grundige vurderinger og korrekt.
6. De folkevalgte, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer skal hvert år tage på koordinerede
høringsture til bostederne, for at sikre de reelle ønsker.

Organisation
7. Kommunens administrative organisering må evalueres med uvildig deltagelse, for at sikre de
stærke og svage sider i den organisationsform vi bruger i vores kommune. Formålet er at vores kommune organisatorisk giver en varm og mest åben servicering af borgerne igennem
den bedste anvendelse af de gode erfaringer vi allerede besidder.

En god bolig – vores allesammen rettighed
8. I bosteder i udvikling skal der opbygges boliger, hvor boliger for ungdommen prioriteres,
især unge familier med børn skal der gives mulighed herfor. Firmaer der medvirker stort i
udviklingen, må tage større medansvar i boligbyggeriet.

En koordineret servicering af borgerne
9. Vore kommune er langstrakt, dette kræver anselig koordinering af arbejdet med servicering
og styring. Vi ønsker en smidig servicering af borgere, kommunen skal i dette arbejde sørge
for at have et behørigt antal ansatte, denne tager vi fat på efter dette valg. Vi har pligt til at
give, de personer der ønsker at arbejde med servicering af borgere i vores kommune, gode
arbejdsforhold, og vi vil arbejde for fortsat bevaring af vore medarbejdere.
10. Vi vil sammen med folk der arbejder med menneskerettigheder, igangsætte en planlægning
for at give borgerne en servicering der efterlever de gældende menneskerettigheder. Vores
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mål er at folk i Avannaa skal leve i henhold til deres rettigheder. For de handicappede, børn,
og folk der har brug for støtte, vil vi støtte dem med at styrke arbejdet omkring deres rettigheder for at deltage i kulturlivet.

Omsorg i bygder
11. Omsorg i bygder og yderdistrikter skal højnes. Der skal lægges grundlag for at habile ældre
så vidt muligt skal forblive boende i deres eget hjem, dette skal sikres igennem hjemmehjælpsordningen.
12. For socialarbejdere skal der afholdes fortsatte kurser.

Undervisning i skolen
13. Elever fra 7.-10. klasser med evner for håndværksarbejde skal gives mulighed for dygtiggørelse, ved at tilføje håndværksarbejde til bogliglæring.
14. Fjernundervisning skal udvikles mærkbart i valgperioden, igennem kurser for lærere og involvering.
15. Elever fra 1.-7. klasser skal igennem en god styring af personalet arbejdets der med at højne
deres lærings niveau.

Kurser for kommunal ansatte i bygderne
16. For at bevare de kommunalansatte og for at indføre et minimumskrav for kvalitet af servicering af borgerne vil vi indføre fortsatte kurser for de ansatte.

Vi vil arbejde for at give bygdebestyrelserne større beslutningsansvar
17. Ønsket om at få et større ansvar fra bygdebestyrelserne vi vil udforme i tæt samarbejde med
dem. Bygdebestyrelserne vil i tæt samarbejde med kommunalbestyrelsen få mærkbar indflydelse, i det demokratiske arbejde.

Lad os værne om vores fangerkultur, fangstmetoder og fordeling af fangst
18. Hvis fangerlivet ikke skal uddø, skal vi på alle tænkelige måder beskytte det.
19. Vores fangerkultur, fangstmetoder og fordeling af fangst som stadig bruges i Avanersuaq
skal vi værne om så den ikke forsvinder.
20. Fangstmetoder skal der laves reglement for tilpasset bostederne i samarbejde med fangerne.
21. Vi vil arbejde for at den fangstmetode i Avanersuaq hvor qilaluaq (narhval/hvidfisk) bliver
harpuneret fra kajak bliver tilført UNESCO’s Verdensarvsliste.
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Hjemtagelse af børn der er anbragt udenfor hjemmet
22. Afholdelse af årlige kurser for omsorgsmedarbejdere i de nordligste byer og bygder bliver
planlagt.
23. Der skal sættes fokus på forebyggelsesmedarbejderne i de nordlige områder, i form af afholdelse af kurser og udvikling af nye arbejdsmetoder.
24. Arbejdet med hjemtagelse af børn anbragt udenfor hjemmet skal igangsættes, igennem afholdelse af kurser for forældrene og samlet servicering af familierne.
25. Forældre med børn der er anbragt udenfor hjemmet, skal føle at de bliver taget alvorligt.
26. Hensigten er at sætte antal anbragte børn udenfor hjemmet på absolut minimum.
27. Servicering af plejefamilier for anbragte børn skal højnes, bl.a. ved at være aktive deltagere
af udvikling under afholdte kurser.

Kultur
28. Der skal arbejdes for at gøre beskæftigelsen omkring fritidsordninger tidssvarende og mere
smidig.
29. Vi skal arbejde i henhold til FN’s børnekonvention, under §31 som Grønland er medunderskriver for, står der skrevet: Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative
aktiviteter. Hvorfor vi skal intensivere kulturelle aktiviteter for børn, ved oprettelse af en
vandrerende kultur for hele kommunen.
30. Vi skal lægge rammer for oprettelse af musikskoler for børn. Til de eksisterende foreninger
med kultur relaterede formål i Avannaata Kommunia, der har samfunds fremmende målsætninger, vil Avannaata Kommunia være medvirkende til at bane vejen for en smidigere tilskudsansøgning.

Byggeri med grundlag i fremskridt for borgere
31. Planlægning af byggeri i vores kommune skal have udgangspunkt i borgernes fremskridt.
Det er vigtigt at informere alle borgere om hvordan en planlægning tilrettelægges, for at
undgå borgernes usikkerhed omkring prioriteringen. Ved prioritering af byggeri i bygderne
skal bygdebestyrelsen indkaldes og deltage i prioriteringsarbejdet.

Arbejdsformidling / Majoriaq – offentlig støtte – førtidspension
32. Avannaata Kommunes aktiveringsarbejde for arbejdsduelige ledige fortsættes.
33. Der arbejdes med muligheder for at højne lysten til at udføre et arbejde.
34. Arbejdsformidlingen skal stå for koordinering af personalet, og man ikke gå uden om, at
skabe nye brugbare veje for udvikling af klientellet.
35. Aktiveringsarbejde i Majoriaq – ikke mindst skal der ved brug af Vejledning & Motivations
forløb og flexjob – optimeres styrken for vejledning og opfordring smidigere.
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36. Hvis man skal opnå mere i aktiveringsarbejdet, må arbejdet intensiveres eller optimere arbejdsstyrken.
37. For arbejdssøgende klienter hos socialformidlingen i matchgruppe 3 skal der udarbejdes en
effektueringsplan.

Lokale udvalg
38. Nogle lokale udvalg kører godt, mens andre kører mindre godt. Lokale udvalgenes forretningsorden må ligge tættere på kommunalbestyrelsens, de skal oppebære et mere synligt
medbeslutnings kompetence.
39. Der skal indledes et specielt tæt samarbejde med det lokale udvalg i Qaanaaq, for at pointere
deres afsides placering og deres specielle kulturelle status.

Ældres vilkår
40. Ældre lever længere og har længere abilitet. Der skal udvikles passende boliger til ældre
mennesker.
41. Ældres restbeholdning af folkepensionen efter afholdelse af faste månedlige udgifter må der
tages en ny vurdering om.

Idrættens vilkår og kulturelle aktiviteter
42. Idrættens faste rammer i vores kommune såsom idrætshaller, forsamlingshuse i bygderne
der er i stærkt forfald, skal planlægges og fornys i henhold til brugernes behov.
43. Vi vil arbejde for en sundere tilværelse i hverdagen og for at afhjælpe idrætsforeningernes
evige behov for støtte vil vi oprette en idræts- og kulturkonsulent stilling.
44. En fundraiser stilling bliver oprettet, som skal arbejde med at søge midler til finansiering af
følgende målsætninger som Multiarena og svømmehal samt andre lignende planer.
45. For udøvere af E-sport vil vi arbejde for forbedring af deres rammer.

Fiskernes og fangernes miljø
46. Fiskernes vedligeholdelses muligheder af deres grej skal udbedres – der kan være hundeslæde værksteder, bådehuse eller agnings hytter.
47. Udformningen af fiskeriloven skal foregå i tæt samarbejde og i dialog med fiskernes foreninger.
48. Fiskernes og fangernes vilkår skal stedvis i henhold til behovet harmoniseres gennem oprettelse af reglementer.
49. Reglementer for hellefiskefangst skal tages til nyvurdering, især reglementet i Diskobugten,
og reglementet for Uummannaq fjord skal færdiggøres.
50. Fiskeriråd skal oprettes.
51. Budgettering for rydning af fiskepladser skal opretholdes.
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Erhvervsliv
52. For at fremme udviklingen af erhvervslivet er det målet, at der ansættes iværksættere i de
fire byer, der skal udvikle privatsektoren i valgperioden.
53. Der skal gives bedre muligheder for folk der ønsker at igangsætte et selvstændigt erhverv.
54. Der skal udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med selvstændige erhververe for at være
forberedt til de nye markeder i den store verden.
55. Forberedelse til oprettelse af lufthavne i alle lokaliteter skal udvikles grundigt, i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Arbejdsplan for udvikling af yderdistrikterne
56. Indenfor valgperioden vil der udarbejdes en udviklingsplan for de kommende årtier i yderdistrikterne.
57. Der bliver udarbejdet en plan for en kontinuerlig anvendelse af vedvarende energiforsyning.

Teknik og miljø
58. Med hensyn til vejnet er Avannaata Kommunia kommet langt agterud. Arbejdet med asfaltering må udføres i henhold til en god planlægning, vejarbejdere med bedre resultater bliver
synlige. Trafikken på vejene i byerne planlægges for at gøre den mere sikker og tryg for fodgængere.
59. Tekniskforvaltning skal være kundevenlig, borgernes utilfredshed omkring tekniskforvaltning må ikke overses men rettes op på.
60. Anlæggelse af gadebelysning omkring boliger for selvhjulpne ældre skal gøres mere hensyn
tagen for beboerne.
61. Oprydning af alle arealer skal tages seriøst, brugernes medansvar skal udvises tydeligt.
62. Der findes enormt mange joller i byer og bygder efterhånden, men vi mangler reparationssteder af disse stort. Optagningskraner af joller tidssvares samt tidssvare/oprette reparationssteder. På fiske-/fangstpladser er der behov for opførelse af flere hytter, de eksisterende
trænger til renovering.
63. Bygdekraner skal udbedres eller erstattes med nye.
64. I alle byer skal der oprettes havneråd i respekt for brugerdemokrati.
65. Opretholdelse af bybusser skal udvikles på ny, bl.a. i Upernavik og Qaanaaq.

Brandstationer
66. Brandstationer og brandfolkenes vilkår er kommet langt bagud. Uddannelse af indsatsledere
må planlægges ordentligt.
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Sundhed
67. Vi må arbejdere mere på vores sundhed i foreninger, idrætsforeninger og enkelte personer,
med henblik på at vække interessen for sport, igennem ansættelse af en idrætskonsulent, der
skal arbejde med aktivering af uvirksomme medborgere.

Turisme udvikling
68. Det er sikkert at der vil ske meget indenfor turisme i de kommende år. Der skal arbejdes
med involvering af lokale aktører i større omfang, i form af afholdelse af kurser og udformning af muligheder, dette arbejde skal udføres i tæt samarbejde med firmaer.

Vores forskellighed er vores styrke i Avannaa
69. I Avannaata Kommunia har vi forskelligt levevis dette skal vi betragte som en styrke. Vi
skal i fællesskab samarbejde om vores forskellighed igennem styring. En befolkning bestående af fiskere fangere, arbejdere, selvstændige, børn, voksne, ældre, byboere og bygdeboere er vores borgere som er grundlæggende. Vores forskellighed tilfører vores kultur noget
stort.

Fornyelse af børneinstitutionsområdet
70. I bosteder i udvikling skal der udbygges børneinstitutioner, hvor bygder med indhandlingssted og voksende børnetal sættes i prioritet, ligesom børnepasning bliver smidiggjort igennem dagplejeordning. Udbygning af børneinstitutioner skal planlægges i forhold til behovet.

Kommunen skal være ren at komme til
71. Vi skal i vores kommune fremme vores anvendelse af miljøet mærkbart i de kommende årtier. Vi skal gøre noget stort for at udbygge vores håndtering af affald i byer og bygder.
Bedre håndtering af affald drejer sig ikke alene om den kommende turisme, men er afgørende for bevarelse af miljøet. Arbejdet for modtagelighed skal udføres i tæt samarbejde
med bygdebestyrelserne.

Udbedring af administrationsbygninger
72. Adm. bygninger i byerne er ikke tidssvarende, nogle af bygningerne skal renoveres eller så
skal der bygges nye bygninger.
73. De kommunale kontorer i bygderne tilpasses serviceringen, hvis nødvendigt skal der bygges
nye kontorer.
74. På kommunale kontorer med tørkloset toiletter, vil forholdene blive udbedret så disse svarer
til nutidens krav, delvis igennem kloakering eller ved anskaffelse af nymodens miljøvenlige
toiletter.
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