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Indledning: 
 
Kommune Kujalleq har gode rammebetingelser inden for selvforsyning i vort land. Kommunen har 
velkvalificerede borgere i såvel byerne, bygderne og fåreholderstederne. 
 
Kommunen har i mange år været aktiv inden for dyrehold, landbrug og andre erhvervsområder, der 
har omfattende gunstige muligheder for videreudvikling.  
 
Vi ser frem til at lave nye tiltag inden for selvforsyningsområdet. Det omfatter kødproduktion, 
dyrkning af grøntsager, vejanlæg, fiskeri eller anden form for nye tiltag inden for land- eller 
havbaserede erhvervstiltag. 
 
Vi ser gerne en mineraludvinding, der ikke forurener eller har fatale konsekvenser. 
 
I løbet af de næste fire år vil Inuit Ataqatigiit lede en planlagt effektiv udnyttelse af vores 
kompetencer i vores kommune. Vi er over bevist om, at vi er i stand til at fremme udviklingen af 
vores kommune i kraft af egne tiltag. 
 
Vi skal sikre en erhvervsudvikling ved udnyttelse af borgernes ressourcer. Kommune Kujalleq byder 
på bredt samarbejde, og på baggrund af de politiske målsætninger på landsbasis vi vil arbejde for 
erhvervsudviklingen i vores kommune.  
 
Det er vort ønske, at Kommune Kujalleq udvikles gennem fællesskab og innovation, og 
borgerrepræsentanterne har ansvaret for en fælles udvikling. 
 
Med ønsket om et godt samarbejde i de næste fire år, 
 
Stine Egede 
 
Borgmester i Kommune Kujalleq 
 
 
 

1. Der må ikke udvindes uran: 
 
Nej til uran - en ren udvikling - en grøn Kommune Kujalleq med rige ressourcer til havs og til lands.  
 
 

2. En reformering af den kommunale administration og forvaltning: 
 
En selvstændig kommune, hvor man realiserer den kommunale reform ved at involvere de 
relevante instanser, ikke mindst de ansatte på kommunen. 
 
En åben kommune, der involverer borgerne - der servicerer alle gennem en kontinuerlig hurtig og 
venligtsindet sagsbehandling.   
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Der placeres en "bychef" på kommunekontorerne i henholdsvis Nanortalik og i Narsaq.  
I det daglige skal de primært være ansvarlige for beslutninger på social- og teknikområdet. Fra 
centralt hold skal der være et tæt og indgående samarbejde med forvaltningscheferne på det 
sociale og tekniske område. 
 
Vi skal sikre, at de folkevalgte politikere er imødekommende, der videreformidler sagerne til de 
rette instanser,  
som involverer borgerne på alle fronter. 
 
Der skal skabes attraktive og venligt imødekommende kommunekontorer. 
 
Ved at omorganisere borgerservice skal man i forbindelse med borgernes henvendelser på 
kommunekontorer sikre tryghed. 
 
Der skal ansættes en fundraiser. 
 
Kontinuerlige kursusaktiviteter blandt medarbejdere skal sikres. 
 
 

3. Borgerinformation: 
 
Det hidtidige borgerinformationsniveau skal forbedres, som implementeres gennem flere årlige 
borgermøder.  
 
En nem tilgængelig og forståelig kommunal hjemmeside skal etableres.  
 
Endvidere skal borgerne have mulighed for at møde med de folkevalgte gennem den trykte 
presse, IT samt de fysiske møder.  
 
 

4. Finansiel virksomhed 
 
Kommune Kujalleq skal føre en ansvarlig og retvisende økonomisk forvaltning. 
 
Kommunen skal i forbindelse med sin økonomiske forvaltning give borgerinformation gennem 
hjemmesiden og ikke mindst gennem borgermøder og andre foranstaltninger. 
 
 

5. Bygder: 
 
Bygder, der fører en selvstændig økonomisk forvaltning i henhold til deres egne behov - kort sagt 
en genoprejsning af bygderne. 
 
Forfaldne "efterladte" huse i bygderne skal undersøges, nedrive og fjerne saneringsklare huse, 
men gøre tiltag i samarbejde med ejerne. 
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Arbejdet med at forsyne bygderne med pontoner fortsættes. I forhold til befolkningstallet og 
turismeudviklingen udbygges robuste pontoner efter tur, der kan benyttes hele året. 
Bygderne skal betjenes ud fra de gamle kommuners grænser, og der skal ansættes de ansvarlige 
medarbejdere efter behov. 
 
Skolebygninger og servicehuse skal bruges til at udvikle fritidstilbuddene. 
 
Der skal skabes mulighed for pasning af småbørn og børn efter behov. 
 
Der skal skabes mulighed for selvbyggerhuse. 

 
 

6. Socialområdet: 
 
Ansvarlig forvaltning med respekt for mennesker.             Socialområde, der drager omsorg for 
familier, børn og unge, handicappede og de ældre. 
 
Det sociale område, der har tilstrækkeligt med ansat personale. 
 
Vi skal sikre, at der er tilstrækkelig antal medarbejdere på ældreinstitutioner, og som kan følge 
med i deres arbejde. 
 
Kommunen skal servicere børn, unge, handicappede, psykisk syge, de ældre og sikre udvikling på 
disse områder. 
 
Der skal ansættes socialrådgivere og pædagoger ved alle folkeskoler.  
 
Prioriteret forebyggelsesarbejde skal ske i samarbejde med politiet, sundhedsvæsenet og andre 
relevante parter. Forebyggelse af seksuel misbrug skal være centralt emne i forebyggelses-
arbejdet.  
 
Antallet af provokerede aborter skal nedsættes.  
For at sikre bedst muligt start for unge mødre / forældre skal kurser og støttetiltag igangsættes i 
tæt samarbejde med sundhedsvæsenet. 
 
Den lange ventetid for misbrugere, der ønsker behandling, skal forkortes i tæt samarbejde med 
sundhedsvæsenet. 
 
Der skal sikres en tidligst mulig indsats overfor ofre af seksuel misbrug. 
 
I tilfælde af konstateret / mistanke om seksuel misbrug skal der igangsættes en sagsbehandling 
hurtigst muligt. 
 
Forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet skal være en prioriteret opgave. 



 5 

 
Opkvalificering af hjemmehjælpere. 

 
 
7. Skole og daginstitutioner: 

 
Skolen skal opfylde lovgivningen på området. 
 
Madordning skal indføres. 
 
Skoleområdet skal tilpasses til bosætningsmønstret og lovgivningen skal revideres i samarbejde 
med Inatsisartut. 
 
Elevresultaterne skal forbedres i tæt samarbejde med forældrerepræsentanter og forældre. 
 
Gode og aktive skoler med stabile lærere, som vi har højt brug for, skal etableres i samarbejde 
med relevante parter. 
 
Børnene skal ikke bare sendes hjem, når man mangler lærere. 
 
Man skal snarligt arbejde for, at flest mulige medarbejdere ved vuggestuer og børnehaver bliver 
faguddannede, og at ikke faguddannet personale opkvalificeres. 
 
Igangværende byggeri af daginstitutioner fortsættes. Som det næste skal der bygges nye 
daginstitutioner i Nanortalik, og som sidst i Narsaq. 
 
Skolen skal struktureres optimalt og tilpasses til lokale forhold. 
 
Vi skal arbejde for, at elever fra bygder og fåreholdersteder forbliver hjemme længst muligt. 
Optimale forhold for medarbejdere og eleverne er vitale, såfremt undervisningen skal være god. 
Følgende skal blandt andet realiseres, såfremt det bliver muligt at etablere optimal organisation 
på skoleområdet: 

- Holdundervisning 
- Familieklasse. 
- Lærerne har mulighed for supervision til enhver tid. 
- Flere gode og fagrelevante undervisningsmaterialer. 

 
8. Kultur og idræt: 

 
Kulturelle, spirituelle og idrætsmæssige aktiviteter i alle bosteder. 
 
Øget udviklingsindsats i kommunen omkring idræt, flere turneringer indenfor kommunen, især for 
børn og unge.  
 
Foreningslivet skal have adgang til administrative- og mødefacilitter. 
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Samtlige byer i kommunen skal besøges så vidt muligt, når der kommer eksterne kulturelle 
aktører. 
 
Kommunen skal have et tæt samarbejde med de lokale udvalg. 
 
Der skal arbejdes for etablering af en idrætshøjskole i Nanortalik i samarbejde med 
Naalakkersuisut. 
 
 

9. Fritid: 
 
Etablering af fritidsklubber for unge skal planlægges. 
 
Sommeråbninger for idrætshaller skal planlægges. 
 
Udvikling af udendørs sportsgrene, hvor naturen og miljøet udnyttes. 
 
Der skal arbejdes for at etablering af legepladser i byerne og bygderne. 

 
 

10. Boligsituation 
 
Der skal være udvikling både på boliger og boligbyggeri – Ingen hjemløse fremover! Vi skal 
etablere et herberg for hjemløse inden valgperioden slutter. 
 
Det kommunale boligselskab, Kujataani Illuutit A/S, skal stå for administration og drift af samtlige 
boliger i vores kommune. 
 
Borgere med psykisk syge skal have gode og tidssvarende boliger. 
 
Vi skal sikre, at de handicappede i byer og bygder har handicapvenlige boliger. 
 
Tilstrækkeligt antal af ældreboliger skal projekteres og bygges inden år 2030, ligeledes i bygderne. 

 
 

11. Erhverv: 
 
Kommune Kujalleq skal udvikle land- og havbaserede erhverv og arbejde, og selvforsyning skal 
være dens formål - kommunen skal også stå for forsyning af resten af landet. Dette skal ske i tæt 
samarbejde med dyreopdrættere, landbrugsaktører, fiskere, fangere og turismeaktører, samt 
Innovation South Greenland (ISG). For at opnå dette, skal der være et krav om udvikling af 
selvforsyningsområdet i serviceaftalen med ISG. 
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Naalakkersuisut skal straks anmodes om at flytte hele administrationen af dyreholds- og 
landbrugsområdet til Narsaq. 
 
Vi skal støtte videreudvikling af ISG på alle mulige området, og der skal være tæt samarbejde med 
selskabet. Vi skal sikre, at selskab tilføres yderligere midler til videreudvikling. 
 
Kommunalbestyrelses vedtagne turismestrategi skal udvikles fuldt ud.  
 
Kommunen skal i samarbejde med ISG støtte fuldt ud farmturisme på fåreholderstederne ud fra 
de eksisterende lokale vilkår. 
 
Status af de fredede områder skal revurderes, og målsætningen skal være, at de kan bruges i 
turisme øjemed. 
 
Græsningsområder for får skal lukkes for enhver form for mineral forundersøgelse og 
efterforskning i samarbejde med Naalakkersuisut. 
 
Der skal arbejdes for, at departemental ansvar for dyrehold og landbrug samles i Narsaq. 
 
Vi skal i samarbejde med Naalakkersuisut sikre, at der er en jagtbetjent ordning i Kommune 
Kujalleq. 
 
Det skal i løbet af valgperioden undersøges om moskusjagt kan tillades. 
 
 

12. Aktivering: 
 
For at minimere manglen på arbejdskraft skal udvikling på området afklares i henhold til gældende 
lovgivning og uden at overtræde de arbejdslediges rettigheder. 
 
Beskæftigelsesprojektet “Qisuk” i Qaqortoq skal genetableres. 
 
 

13. Fiskeri: 
 
I samarbejde produktionsselskaberne og Naalakkersuisut skal det sikres, at indhandlingen sker 
uden begrænsninger for fiskerne.  
 
Fiskernes muligheder for videreudvikling skal undersøges i samarbejde med Innovation South 
Greenland, for eksempel ved at skabe finansieringsmuligheder til større fartøjer i samarbejde med 
Naalakkersuisut. 
 
Indenskærs rejefiskeri skal muliggøres i samarbejde med Naalakkersuisut. 
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Den kommunale grænsesætning til søs, der peger mod syd, skal i samarbejde med Naalakkersuisut 
flyttes mod nord. 
 
 

14. Narsarsuaqs fremtid: 
 
Der skal arbejdes med den fremtidige brug af Narsarsuaq i samarbejde med de berørte uden at 
vente på etableringen af Qaqortoq lufthavn. Eksisterende tiltag skal fortsættes og prioriteres i 
samarbejde med Naalakkersuisut. 

 
Det skal sikres, at Kommune Kujalleq fortsat har helårs forbindelse med omverdenen, og det skal 
undersøges om der er mulige operatører der kan sikre dette.  

 
Naalakkersuisut skal pålægges at renovere Hotel Narsarsuaq. 
 
Der skal arbejdes for at etablere Sikublok i Narsarsuaq. 
 
 

15. Miljø og affaldsområdet: 
 
Sanitetsforhold skal fornyes i samtlige bosteder. 
 
Der skal afsættes midler til opsamling af jernskrot hvert år, således der ikke er flere af den 
fåreholdersteder og bygder. 
Med inddragelse af frivillige kræfter skal der ske oprydning i fjordene, især med hensyn til plastik 
forurening. 
 
Der skal ske forårsoprydning hvert år i byer og bygder.  
 
Der skal ske en større oprydning i landgangsbroerne for fiskere og fangere. 
 
Udtjente biler og både skal fjernes i samarbejde med ejerne og andre relevante parter. Ejendele 
uden registrerede ejere skal opsamles af kommunen, og det skal vurderes, hvordan de kan 
bortskaffes sikkert. 
 
Der skal etableres modtage anlæg for batterier, elektriske pærer og lignende. 

 
 

16. Veje: 
 
Vejene i Kommune Kujalleq skal asfalteres.  
 
Der skal ske et helhedsorienteret vejbyggeri mellem fåreholdersteder og byer til gavn for turisme 
og markdyrkning.  
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Broen over Narsarsuaq elven skal etableres indenfor valgperioden, og vejen til Qajiitat og broen 
skal fortsættes. 
 
 

17. Vaskerihuse. 
 
Der etableres et vaskerihus i Nanortalik.  
 
 

18. Natrenovation: 
 
I 2030 skal samtlige hjem være kloakeret eller forsynet med brændbart sanitation. 
 
 

19. Vandforsyning: 
 
Der skal være rindende vand i samtlige hjem i Kommune Kujalleq i år 2030. 
 
 
 
Afslutning 
 
Udvalgene skal i de kommende år selv prioritere målsætningerne under denne samarbejdsaftale. 
Udvalgsarbejdet skal foregå med denne samarbejdsaftale i fokus.  
 
Underskrevet d. 28. april 2021 
 
 
 
 
 
 
Stine Egede, Inuit Ataqatigiit   Kim Ezekiassen, Atassut   
 
Naja Lund, Inuit Ataqatigiit 
Henning Jensen, Inuit Ataqatigiit 
Sofia Olesen, Inuit Ataqatigiit 
Piitaq Lund, Inuit Ataqatigiit 
Pipaluk Larsen-Petersen, Inuit Ataqatigiit 
Angutitsiaq Isbosethsen, Inuit Ataqatigiit 
Bibi Kielsen, Inuit Ataqatigiit 
     
 
 
 


