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NORDPOSTEN

Avannaata Avisia

Slut med solarNyt mini-vandkraftværk indvies i Naajaat

Vandkraftværket i Naajaat er opstået som resultat af det øgede samarbejde mellem bygderne. 

5 bygder har fået små vandkraftværker siden det første blev indviet i Ilimanaq i 12012. 

Alt udsolgtAlle kommunens 450 CO2 neutrale turisthytter er 

udsolgt 6 måneder før sæsonen starter. Det er nu 

2. år at hytterne er udsolgt før sæsonen starter. 

Turistbureauerne planlægger at gå sammen om 

at bygge 200 nye energiproducerende hytter til 

efteråret.

Grønlandsk musik hitter i 
udlandet. 

Arrangørerne af Nordgrønlands musikfestival i 

Aasiaat er overraskede over hvor mange 

udlændinge, som deltager i festivalen. 

Grønlandsk fiskFiskefabrikkerne i Upernavik og Ummanaq 

producerer nu udelukkende Grønlandsk fisk. 

Konceptet med Grønlandsk fisk startede for 9 

år siden som en dyr nicheproduktion, men nu er 

det grønne fiskemærke, som garanterer for lokal 

bæredygtighed kendt og anerkendt i mange 

lande. 

“Vi har ikke tid til at lave ballede, når vi har det sjovt”
De mange fritidstilbud, som frivillighedsprogrammet 

har skabt, har sat kriminaliteten ned i Ilulissat.

Nordposten har talt med de unge, som nu bruger 

tiden på at bygge aktivitetspark. Avisen har også talt 

med politimanden, som nu har mere tid til at lave 

forebyggende arbejde.

Ugens arbejdsplads :-)Sosu-assistenterne i Qeqertarsuaq“Vi har fået ro på vores arbejdsdag efter vi har 

fået en ny leder som laver medarbejdersamtaler 

og som lærer os hvordan vi bedst støtter hinan-

den. Mine kollegaer er de dejligste mennesker!”
Mina Olsen



100 drømme om fremtiden

Qaasuitsup Kommunia har i sommeren 2010 spurgt 100 
borgere om deres drømme og tanker om fremtidens samfund. 

Qaasuitsup Kommunia vil gerne diskutere fremtidens 
samfund, og derfor afholder kommunen borgermøder i alle 
byer i efteråret 2010. 

Borgermøderne og den samlede offentlige debat skal hjælpe 
kommunen med at træffe de rigtige valg til indholdet af 
kommunens strategi i 2010 - og senere til den nye samlede 
kommuneplan i 2012.

- Et af spørgsmålene til borgerne handlede om hvilken 
genstand som kan symbolisere fremtiden for Nordgrønland. 
Her i hæftet kan du se, hvilke genstande borgerne har 
valgt og læse nogle af de mange gode besvarelser fra 
undersøgelsen.

Vi ser derfor frem til at høre din mening.

På vegne af kommunalbestyrelsen,
Jess Svane, borgmester

Symbolet på fremtiden kan være et 

smilende menneske. -En person som er

imødekommende og som lytter. -En person 

som ser fremad og er positiv.
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Borgmester Jess Svane 
er ikke med i kommunens 
undersøgelse, men han 
har alligevel valgt et 
symbol for Nordgrønlands 
fremtid.
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Det gode liv

76

Naturen - lysets og årstidernes skiften - er den 
allerstørste værdi i de adspurgte borgeres liv. Mange 
borgere nævner også, at en stærk familiefølelse, en 
mindre stressende tilværelse, nærheden til fiskeriet og 
de gode fangstdyr såvel som grønlandsk mad er vigtige 
elementer i det gode liv i Nordgrønland. 
 

Det er de mange fangstdyr, som er sunde for den grøn-
landske befolkning, på grund af det rene klima og som 
man selv kan fange.
Naturen og de mennesker, der bor her. Særligt familien 
betyder meget og en stor vennekreds.
Midnatssol – nordlyset – ro – stilhed.
Det bedste ved at bo i Nordgrønland er, at vi kommer 
hinanden ved.

- Hvad er det bedste ved at bo i Nordgrønland?

Naturen og lyset 
(26%)

Mentaliteten 
(godt humør +
imødekommenhed)(9%)

Familiefølelse(7%)

Frihed til at 
være sig selv(5%)

Gode udviklings-
muligheder(5%)

Stærkt sammenhold 
i byer og bygder(4%)

Stærk grønlandsk 
kultur bl.a. med
hundeslædekørsel(4%)

Andre svar(10%)Gode fiskeri- og 
fangstmuligheder 
- og adgang til 
grønlandsk mad 
(15%)

Ro og nærhed(14%)



Mathias Jensen (1962), 
fra Sattut, 
Skoleleder
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Symbol
et på Qaasuitsup Kommunias fremtid kunne være et          Qaamutaasat. Qaamutaasat er et 

sejl f
oran en riffel. Sejlet giver  mulighed for at             komme tæt på det man gerne vil

- på m
ålet - uden at det forsvinder eller f ygter              fra en...



Bedre tilbud til 
udsatte familie (5%)

Projekter 
De unge, naturen og ressourcerne
Borgerne i undersøgelsen peger primært på tre vigtige 
områder, som kommunen bør satse på i fremtiden. 
Den sociale sektor skal udvikles, og vi skal skaffe 
uddannelsesmuligheder til alle børn og unge.
Naturens ressourcer skal udnyttes gennem fiskeri, fangst 
og udvinding af olie, mineraler og vandkraft.
De traditionelle erhverv skal være mere bæredygtige, og 
kommunen skal satse på mere miljø i fremtiden.
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Flere aktiviteter 
til borgere og 
turister (3%) 

Få den kommunale 
organisation til at 

fungere bedre(4%)  

styrke den digitale 
information til 
borgerne (4%)

Bæredygtig energi-
forsyning og 
affaldshåndtering 
(5%)

Olieefterforsk-
ning (5%)

Jeg mener, det vigtigste er innovation, at forny 
erhvervet for vores efterkommere - teknologisk og 
økonomisk nytænkning.
At finde ny type jobs til dem, som påvirkes af lukningen 
af indhandlingsstederne - især på visse årstider.
Vi skal have gjort noget ved affald og affaldshåndte-
ringen f.eks lortedumpen og skrotbunken i Uummaanaq. 
At arbejde for hjælp til misbrugte børn
Uddannelse – fra vuggestue børn til voksenuddannelse 

- Hvad synes du er det vigtigste projekt i hele kommunen   
lige nu?

Erhvervsudvikling 
og innovation(14%)

Mamoralik og andre 
miner(4%)

Bedre forhold for 
fiskerne (4%)

Vandkraft(8%)

Andre svar(12%)

Mere og bedre 
uddannelse(11%)

Projekter for børn 
og unge (19%)
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Janne Schultz, 
fra Aasiaat, 
Studerende på AEU

Jeg synes, vi skal arbejde
   

   
  
fo
r 
bæ
red

ygt
ig 

udny
ttels

e af de levende ressourcer.

Man skal træffe gode miljø
-  

   
  
 o
g 
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kke

rhe
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oran
stalt

ninger og eventuelt lave en 

oplysningskampagne.
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Udfordringer 
    
Livet med naturen som livsgrundlag og ramme om mange 
fritidsinteresser afspejler sig i borgernes bekymringer. 
Mange peger på klimaforandringer og trusler mod miljøet, 
som de største farer for en god fremtid for samfundet i 
Nordgrønland. Samtidig frygter borgerne, at manglende 
jobmuligheder, uddannelse og sociale problemer kan bremse 
udviklingen.
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Klimaforandringer 
og misbrug af 
naturens 
ressourcer (27%)

Mangel på 
uddannelse og 
beskæftigelse (5%)

Andre svar (16%)
Centraliserings-

politik (11%) 

Ressourcemisbrug 
og mangel på 
planlægning (13%) 

Nedskæringer 
i kommunen (5%)

Sociale 
problemer (6%)

Manglende mod og 
selvtillid blandt 
borgere og 
beslutningstagere 
(6%) 

Negative 
konsekvenser af 
olieindustrien 
(13%)

Jeg er bange for, at man ved innovationen vil overse 
nogle borgere i yderdistrikterne. Derfor skal vi 
arbejde for, at de følger med i uddannelserne.
Forurening ved den kommende olieudvinding.
Hvis ikke vi passer på, så overtager vi en “brug - 
smid væk” kultur og mister vores evne til at vedlige-
holde ting og udvikle kvalitet, og noget der holder.
Jeg er bange for, at kommunen ikke kan løfte opgaven 
med at opnå en selvbærende økonomi.

- Hvad ser du som den største trussel for Nordgrønland i 
fremtiden?



Ivalu Guldager (1980) 
fra Ilulissat, 
Kommunikationsmedarbejder QK

1716

Jeg syne
s en 

kik
ke
rt
 k
an
 sy

mbol
isere en            fremsynet kommune.

En k
ommu

ne hv
or vi ha

r klare 

priorite
ringe

r f
re
mf
or
 l
app

eløs
ninger hist         og pist. Vi skal t

urde
 tag

e svæ
re beslu

tninger 

for at o
pnå s

elv
bæ
re
nd
e 
øko

nomi
 og få              kommunen til at fu

nger
e på

 tvær
s af bye

r og 

bygder..
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Fællesskab
Fællesskab på tværs af byer og bygder
Borgerne mener, at vi skal være bedre til at samarbejde i 
stedet for at konkurrere. Vi skal bruge fjernsyn og internet 
til at få fælles fodslag, fordi information og dialog er 
nødvendigt for et fællesskab. Arbejde og meningsfuld 
beskæftigelse til alle borgere står også højt på borgernes 
dagsorden: Ingen må føle sig udenfor samfundet.
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Fælles tv-kanal 
eller avis i nord 
(7%)

Flere borgermøder 
og caféaftener 
(9%)

Andre forslag (24%)

Styrke åbenhed, 
kommunikation og 
dialog i kommunen 
(30%)

Lave et slags GM i 
kommunen (4%)  

Finde fælles mål 
og værdier (4%)

De folkevalgte skal 
være synlige i 
udvalg og i deres 
lokalområde (4%)

Bruge bygderne til 
lokal og interna-
tional turisme (4%)

Udveksling mellem 
byer og bygder 
(4%)

Fælles sammenkomst 
1 gang om året (4%)

Dele kommunen op i 
2 (4%)

Skabe projekter 
for borgerne på 
tværs af byer og 
bygder (4%)

- Har du nogle forslag til, hvordan kommunen kan få alle 
borgere til at føle et større fællesskab og ansvar over 
for hinanden – fra syd til nord, fra by til bygd? 

Bedre netforbindelser og kommunikation, så man kan 
mødes over større afstande. 
Ris/ros kasse i alle byer og bygder. Hver måned bringes 
resultatet i forskellige medier og kommunalbestyrelsen 
informeres. På den måde vil vi lære og få oplysninger 
om hinanden.
De folkevalgte skal have bedre kontakt med borgerne. 
Der skal etableres et byråd, som er udpeget at kommunal-
bestyrelsen, som skal varetage byens interesser.
Formidle succeshistorier til borgerne i kommunen.



David

David Kristiansen (1972), 
fra Uummannaq,
Byggetekniker i QK
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Identitet
Hvad skal kommunen kendes og elskes for?
Vi skal kendes som et moderne samfund med stærke rødder i 
grønlands kultur og sprog. Slædehundene og den storslåede 
rene natur er kendetegnende for vores område. Vores byer 
skal være rene, som naturen omkring os. Vi skal holde 
fast i gæstfriheden og fællesskabet.
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Naturen og bebyg-
gelsen - ren og 
godt udnyttet(20%)

Livet med hunde-
slæde (15%)

Andre svar (11%)
Imødekommenhed, 
hjælpsom (13%)

Solidaritet 
og fællesskab(10%)

Selvstændige, 
selvhjulpne, 
utrættelige (7%)

Lyset, årstiderne, 
variationerne (7%)

Traditionel livs-
førelse med brug 
af naturen (6%)

Stærk grønlandsk 
kultur (6%)

Vi er internationalt 
orienterede (4%)

- Hvad skal vi særligt kendes på her i Nordgrønland i 
forhold til resten af Grønland?

At vi er verdens største kommune med en stor natur og 
masser af muligheder.
Vilje og fællesskab.
At vi i fælleskab har stor gennemslagskraft, så enkelte 
personer arbejder tæt med hinanden.  
At man skal se på Grønland som fangerland som udnytter 
mulighederne. 
Forgangskommune mht. klimaspørgsmål, miljø og 
naturbeskyttelse. Grøn turisme
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Shahriyar Bordbar (1964), 
fra Ilulissat, 
Igangsætter og virksomhedsejer

Jeg
 ku

nne
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ig at
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es b

ørn 
om re

nheden 
og skønheden i naturen heroppe. 
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   Ilu
lissat I

sfjord      er verdenskendt og derfor er der meget interes
se 

   om
kring I

lulissat      og Nordgrønland. Interessen for isfjorden f nde
r man 

.

   De
rfor sk

al vi i      fremtiden kunne glæde os over mindet om isfjorden
    v

ed Ilul
lisat

    b
landt m

iljø- og      videnskabsfolk. Meget tyder på, at isfjorden - so
m 

  man
ge andr

e værdi-      fulde ting på jorden - vil forsvinde engang.     
 



Qaasuitsup Kommunia 
vil gerne takke de 
borgere, som har 
taget sig tid til 
at deltage i 
undersøgelsen.

Sådan har vi lavet undersøgelsen
Undersøgelsen er lavet ud fra et spørgeskema med 15 
spørgsmål. 100 personer er blevet bedt om at deltage. 
Personerne kommer fra alle dele af kommunen spredt på 
køn, alder og erhverv. Ved deadline for dette hæfte havde 
hovedparten af deltagerne besvaret undersøgelsen 
- enten gennem interviews eller ved selv at udfylde 
skemaet. 

Læs baggrundsmateriale på www.qaasuitsup.gl

Derfor har vi lavet undersøgelsen
“100 drømme” er blevet til for at sikre borgernes aktive 
involvering i kommunens fremtid.  Qaasuitsup Kommunia vil 
bruge de mange udsagn fra borgerne til at skabe debat om 
fremtiden. De forslag, der bliver rejst i debatten indgår 
i arbejdet med den nye Strategi 2010 og i den kommende 
nye kommuneplan.

Redaktion og layout: 

Thomas Gaarde Madsen, 
Hanna Rehling, 
Mads Bang Jensen,  
Kathrine Kruse

Hæftet er udgivet af:  

Qaasuitsup Kommunia,  
Boks 1023,  
3952 Ilulissat
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Hvad drømmer du om?

www.qaasuitsup.gl 


