Kære borgere i vor kommune, nyvalgte medlemmer i overgangsudvalget ved Qaasuitsup
Kommunia, samt borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia Ole Dorhp og samtlige embedmænd.
Velkommen til Aasiaat.
Jeg vil først takke jer for at vise mig tillid ved at vælge mig som formand i overgangsudvalget og
senere borgmester i kommunalbestyrelsen. Denne tillid vil jeg tage imod med ygmyg og vil
realisere denne i sammen med jer.
Jeg vil hjerteligt lykønske nyvalgte i overgangsudvalget og deres familier, jeg glæder mig til vores
samarbejde til at løfte et stort og udfordrende arbejde.
Selv om der ikke er lighed mellem kvinder og mænd i overgangsudvalget, er det mig glædeligt at
folk er blevet nyvalgt ind fra spredte bosteder i vores kommune og at vi har spredte kompetencer.
Der er aldrende politikere, der har store erfaringer samt nyvalgte og nytænkende politikere, der er
giver os gode forhåbninger og nye ressourcer, alt disse giver og gode forhåbninger til at danne
samarbejde og gode resultater i vores politiske arbejde.
Vi ved allesammen godt hvorfor det er blevet nødvendigt at dele verdens største kommune,
Qaasuitsup Kommunia, i to.
Vi har besluttet os for at forhandle os til et bredt samarbejde i vor politiske arbejde i vores
kommende kommune og vi er blevet enig om at realisere ihærdigt de spændende punkter vi har
dannet under vores politiske forhandlinger. Derved vil vi gøre nytte af muligheden til at fornye
politiske liv.
Vi vil fornye administrationen i vores kommende kommune, fornyelsen vil blive tilpasset effektivt
til grønlandske værdier og kultur baggrund. Vi vil også udvikle. Kommunekontorer vil blive styret
fleksibelt og være lettilgængelig for borgere og have personale der udviser god service.
Vi vil skabe fornyet styrelse i vores kommende kommune, der ikke er kopieret af dansk og
europæisk styrelsesform. Vores mål er at vi tilpasser os til vores nuværende liv og sameksistens til
omverdenen, dermed vil vi være til at støtte landets selvstændighedsproces og vil vi være
foregangskommune til resten af landet ved at indføre effektiv administration og tæt borgerservice.
Dette arbejde starter i dag udover de nuværende personale vil vi hyre grønlandske konsulenter,
der bor i Grønland, og vi vil tage rundt på tur samtlige bosteder i vores kommende kommune i
løbet af sommeren. Vi vil undersøge og klarlægge borgernes krav og behov til offentlige
virksomheder, derudover vil vi tilpasse personale i administration og borgerservice samt
kommunale virksomheder til vores nye arbejdsgange og højne deres kompetencer med det formål
at forbedre borgerservicen betydeligt. Opgaven er stor og vi vil opnå meget gennem god
samarbejde og vil vi være til at støtte landets selvstændighedsproces.

Administrationsafdeliger i samtlige by og bygder skal få tildelt servicekontakt med henblik på at
styrke borgerservice og beslutningskompentencer i lokale bosteder, herunder på
alderdomshjemme, folkeskolerne, børneinstitutioner og andre kommunale virksomheder.
Bygdebestyrelser skal være mere selvstændige og vi skal give dem større selvstændigt
økonomistyring.
Der skal oprettes lokalråd senest i 2019. Vi vil oprette råd i henhold til behovet, som f.eks.
ældreråd, handicapråd og andre nødvendige råd, der dækker borgernes behov og disse vil blive
oprettet i tæt samarbejde med borgerne.
Kulturelle værdier: sport, hundeslædeløb, musik, sang, teater, forfatterskab, filmskabelse, og vi vil
anse og udvikle borgernes innovative egenskaber som vigtige del af kommunen.
Vi vil sørge for at vores kommune giver god barndom. Der skal sørges godt for vore børn, der i
børneinstitutioner og folkeskoler. Dette vil ske i tæt samarbejde med forældrene. Vi vil gøre
kommunen attraktivt at bo i som familie.
Vi vil opnå erhvervsfremme i vore kommune til at være vigtig del af udviklingen. Vi vil gøre
kommunen attraktivt for selvstændige erhvervsdrivende og offentlig ejede virksomheder til at
vokse i og til at arbejde i.
Vore økonomiske værdier: fiskeri og fangst skal udvikles i tæt samarbejde med politikere.
Produktion og selvforsørgelse skal udvikles. Kommunen planlægning på anlægsområdet og
erhvervsudvikling hænger sammen – derfor vil vi arbejde for at få tilskynde overdragelse større
ansvar omkring selvstyrets anlægsopgaver med økonomisk ansvar til kommunerne.
Vores kommende kommune har allerede mange turistattraktioner, Qeqertarsuaq har mange
muligheder. En meget smuk ø, der giver mulighed for at køre hundeslæde også om sommeren og
løb om vinteren. Qasigianguit der har historiske huse fra vor tids historie og som giver inspiration
til at uddybe sig gennem undersøgelser. En rolig by med masser af muligheder. Kangaatsiaq giver
masser af grønlandsk mad. Ægte grønlænders land, et land som Qooqafamilien har boet i. Og
Aasiaat der er uddannelsesby med masser af musikglade mennesker, hjemstavn for skiløbere og
dennes bygder der byder på gode muligheder. Alle steder skal danne grundlag til turismeudvikling.
Vi vil promovere vores kommune til at være god at udforske i.
Vi vil danne tæt samarbejde med Naalakkersuisut i forbindelse med turismedudvikling og
erhvervsudvikling og vil fremlægge vores ønske om at bygge lufthavne i Kangaatsiaq,
Qeqertarsuaq og Qasigianguit.
Vi vil fremskynde vandkraftprojketet i Qasigianguit, der vil også være med til at forsyne Aasiaat og
Kangaatsiaq og deres bygder. Vi vil have et tæt samarbejde med Naalakkersuisut for at opnå

samtlige fordele til vores kommune og vi skal have dette samarbejde for at få gavn af de mange
gode sociale initiativer fra Naalakkersuisut.
Vi vil arbejde i kommunen sammen med alle borgere og vi vil udvikle vores kommende kommune
og gøre kommunen attaktrativt at bo i og dermed skabe borgervækst.
Jeg har gode forhåbninger til at have samarbejde med nye medlemmer i overgangsudvalget. Vi
skal arbejde efter vore målsætninger i kommunen i tæt samarbejde med borgerne. Vi vil gøre
vores kommune attraktivt til at bo i.
Kommune, der drives koordineret, innovativt, sikkert og respektivt.
Velkommen til jer alle.

