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Velkommen til jer alle

 I dag præsenterer jeg en status på vores samlede arbejde for de
første 100 dage.
 Jeg udtaler mig i den forbindelse om de overordnede linjer for
Naalakkersuisuts arbejde.
 Præsentationen er bygget op efter de enkelte ressortområder, for at
sikre jer et driftsmæssigt overblik, samt hvem I evt. kan gå til, for en
uddybning af de enkelte forhold.
 Jeg foretrækker at besvare spørgsmål efter oplægget

Vi ville for snart 100 dage siden

 Skabe mere lige udvikling af vort samfund
 Nedsætte antallet af ledige, og
 Skabe klare rammer for erhvervsinvesteringer
Som det vil fremgå, har vi haft fokus på at indfri vores egne forventninger
til os selv, og de løfter vi har givet. Jeg synes selv at vi er lykkes med
hvad vi har sat os for, for den første periode, og det lover godt for resten
af 2013, samt de efterfølgende år for vores regering.

Vi har arbejdet med følgende temaer

 Bæredygtig udvikling - styrk den enkelte, familierne og sammenholdet
 Flere ind på arbejdsmarkedet
 Sikker økonomisk styring, mere lige udvikling og bedre sammenhæng
 Vi træffer vigtige beslutninger og skaber gode rammer for udvikling

Familie og Justitsvæsen

Større tryghed på børne- og ungeområdet
 Finansudvalget har godkendt etablering af sikret afdeling i Sismiut,
som selvstændig institution.
 Departementet er endvidere i dialog med flere kommuner om
konkrete projekter med fokus på udsatte børn og unge.
Øget hjælp til udsatte personer og kriseramte familier
 Der er disponeret og bevilget flere tilskudsmidler til familiecentre,
familiehøjskoler, krisecentre og væresteder.
 Departementet og Nordens Velfærdscenter samarbejder om
afholdelse af et seminar for familiecentrene med fokus på
kompetenceudvikling, og dette sker i dialog med kommunerne.

Familie og Justitsvæsen

Tilbud til voksne med senfølger af seksuelt misbrug
 Status på rejsehold med psykologer og terapeuter: I samarbejde
med selvstændige, autoriserede psykologer er der pt. planlægning
af indsatsen. Der indgås aftale herom indenfor den nærmeste tid
med opstart fra september 2013.
Forbedrede vilkår på handicapområdet
 IPIS og SPS samarbejder om en modulopbygget
uddannelse/opkvalificering af støttepersoner for vidtgående
handicappede. 1. modul forventes afviklet november 2013 og 2.-3.4. modul afvikles i løbet af 2014.

Familie og Justitsvæsen

Forbedrede vilkår på handicapområdet
 I bloktilskudsaftalen med KANUKOKA for 2014 er aftalt en forhøjelse
af vederlaget til aflastningsfamilier for handicappede fra 304,01 kr.
pr. døgn til 1.000 kr. pr. døgn samt aftalt en ekstra besøgsrejse årligt
for unge i alderen 16-24 år med vidtgående handicap, som er på
midlertidigt ophold (1-4 år) i Danmark, således at de fra 2014 har 2
årlige besøgsrejser.
Juridiske faderløses retstilling
 Sagens er afsluttet og deres retsstilling er nu sikret. Det er nu muligt
at få fastslået faderskabet til børn, født udenfor ægteskabet.

Sundhed og Infrastruktur

 Naalakkersuisut vil lancere en samlet national sundhedsstrategi,
hvor borgeren er i centrum med tryghed for service. Igangsat
 Gratis ventetid når man ringer og bestiller tid hos lægen– igangsat
og løsning kan realiseres snarest
 Ny strategi for forebyggelse af selvmord – igangsat
 Reetablering af mellembølge signalet så KNR kan aflyttes af
mennesker som færdes på havet og i naturen - Igangsat og
fremlægges til august i forbindelse med offentliggørelse af FFL14
 National IKT-strategi er under udarbejdelse og et udkast vil foreligge
i august 2013.
 Projektet med Nuuk havn er godkendt og det formelle grundlag for
det videre forløb er under udarbejdelse.

Finanser og Inderigsanliggender

Sikker styring
 Naalakkersuisut har færdiggjort forslaget til finanslov for 2014, som
bliver offentliggjort i begyndelsen af august måned. På
anlægsområdet foreslås omprioriteringer med vægt på styrkelse af
aktiviteten uden for Nuuk. Der vil i forslaget til finanslov komme en
række konkrete forslag om forøgelse af uddannelsesbyggerier og
kollegier uden for Nuuk.
 Reformtiltag overvejes, og de langsigtede virkninger analyseres.
Den Politisk-Økonomiske Beretning for 2013 er under udarbejdelse,
og den vil indeholde en uddybning af reformplaner.

Finanser og Indenrigsanliggender

Dialog og analyser
 Selvstyret og kommunerne er i dialog om fremtidens
budgetsamarbejde. En analysegrundlag i form af en hvidbog bliver
udarbejdet i fællesskab, og hvidbogen bliver sendt i høring i
slutningen af denne måned.
 Langsigtet holdbarhed i den samlede offentlige økonomi kræver
både nye samarbejdsformer og nye styringsformer i hele den
offentlige sektor. Arbejdet hermed er kommet godt i gang.
 Bloktilskudsaftale med kommunerne er nu indgået for 2014. Det er
tidligere end i de foregående år. Derved får kommunerne et mere
sikkert grundlag til at udarbejde deres budgetter.
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Finanser og Indenrigsanliggender

Antikorruption og whistleblower-ordning
 Naalakkersuisut arbejder med at undersøge forholdene omkring
whistleblower-ordninger og antikorruption med henblik på at
fremsætte lovinitiativ til behandling i Inatsisartut, i 2014. Arbejdet er
igangsat.
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Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling

Fokus på fremgang i folkeskolen
 Der har været afholdt løbende møder og fokus på fremgang i
folkeskolen vil være i fokus på miniseminar i september – indgår
også som en del af Uddannelsesplan 2.
Målrettet hjælp til uddannelsessøgende med personlige problemer
 Er iværksat. Landsdækkende indsats prioriteres og finansieres.
De maritime uddannelser bevares lokalt, men styrkes fagligt
 Besluttet at bevare uddannelser i Paamiut og Uummannaq med
ledelse fra Nuuk.

Boliger, Natur og Miljø

Stadig fokus på at udvikle mere grøn energi
 Nukissiorfiit vil opstille et større solcelleanlæg med en tilhørende
batteribank for at få erfaringer med den type anlæg, samt foretage
flere geotermiske undersøgelser. Projektet forventes igangsat mod
udgangen af 2013.
Systematisk vedligehold og istandsættelse af de boliger som
Boligselskabet INI administrerer
 Arbejdet er igangsat og bygningernes klimaskærme prioriteres først og
herefter de tekniske installationer.

Boliger, Natur og Miljø

Øget brug af lokalt fremstillede byggematerialer
 Der skal mere fokus på byggeri med uorganiske materialer så som
beton, som hovedsageligt er lavet af sand og sten fra vores eget land,
og hvor der ikke kan opstå skimmelsvamp i.
 Det er eksempelvis besluttet at hele klimaskærmen blive fuldstøbt, ved
genopførelse af boligen for Inatsisartut formanden.

Boliger, Natur og Miljø

Bekendtgørelse om motoriseret færdsel i det åbne land.
 Bekendtgørelsen er udarbejdet. Den har været i høring og er sendt til
lovteknisk gennemgang.
Tilskud til modtagefaciliteter for farligt affald og kildesortering.
 Der er givet tilsagn om tilskud til anlæggelse af kommunale
modtagefaciliteter og kildesortering i Narsaq, Kangerlussuaq,
Ittoqqortoormiit og 8 bygder i Kommuneqarfik Sermersooq.
Fordeling af kommunale byggesæt og medborgerhuse
 10 Illorput 2100 huse er fordelt mellem de 4 kommuner. 2 til Kommune
Kujalleq, 2 til Kommuneqarfik Sermersooq, 2 til Qeqqata Kommunia
og 4 til Qaasuitsup Kommunia.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Borgerinddragelse
 Naalakkersuisut har godkendt en række principper, som skal være
med til at skabe en bedre borgerinddragelse.
 Departementet har inviteret relevante grønlandske interessenter til
at komme med deres forslag til tilfredsstillende processer for bedre
borgerinddragelse, offentlige høringer m.v.
Udbudsrunde på olie i Nordøstgrønland
 Naalakkersuisut har godkendt og efterfølgende fremsendt en
orientering til Inatsisartuts Råstofudvalg om den forventede tildeling
af licensblokke. Naalakkersuisut forventes at tage stilling til
ansøgningerne i løbet af sommeren 2013.
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Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

London Mining
 En udnyttelsestilladelse, inkl. royalty, til London Mining projektet ved
Isukasia, er meget tæt på at være færdigbehandlet, og forventes
udstedt i løbet af denne sommer.

Alcoa-projektet
 Mandat til brug for de fortsatte forhandlinger med Alcoa, om
etableringen af en aluminiumssmelter i Maniitsoq, er godkendt af
Naalakkersuisut. Alcoa er i den forlængelse inviteret til fornyede
forhandlingsmøder.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

True North-projektet
 Ansøgning om udnyttelse i offentlig høring frem til 12. september
2013. Selskabet planlægger informationsmøder i august måned.
Offentlige borgermøder om de udarbejdede rapporter vil foregå
umiddelbart herefter og Nuuk og Qeqertarsuatsiaat påtænkes
inddraget direkte.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Arbejdsløshedsbekæmpelse.
 Naalakkersuisut har nedsat det Nationale Arbejdsmarkedsråd. Rådet er
sammensat af arbejdsmarkedets parter, med det formål at skabe fælles
løsninger på landets arbejdsmarkedsudfordringer, herunder hvordan
beskæftigelsesindsatsen skal udformes.
 Ekstraordinær indsats for ledige i 2013 gennemføres indenfor en
ramme på kr. 30 mio. Som blandt andet består af PKUkursusaktiviteter, revalidering, afklarings- og rådgivningskurser,
opkvalificering m.v.
 Forventede deltagere i 2013: 1660 personer. Og effekten af indsatsen
vil blive evalueret ved at der bliver fulgt op på alle deltagere 6 mdr.
efter og vi forventer en afrapportering på initiativet vil være klar i
oktober 2013 - erfaring fra 2011 viser at 50% var i arbejde eller på
uddannelse efter 6 mdr.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Arbejdsløshedsbekæmpelse.
 Der er allerede nu et fald i antal registrerede arbejdssøgende (inkl.
bygderne). Fra januar 2013 til juni 2013 var der et fald fra 4808
registrerede ledige i januar til 3492 i maj 2013.
 En del af faldet hænger sammen med sæsonudsving, hvor ledigheden
erfaringsmæssigt falder i forårs- og sommermånederne.
 Hvor stor en betydning den ekstraordinære indsats har givet, vil vi først
kende når evalueringen foreligger i oktober 2013.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Erhvervs- og beskæftigelsesindsats i bygder og yderdistrikter
 Med fokus på mulighederne indenfor fiskeri, fangst, landbrug,
fødevarer, turisme og råstoffer.
 Afholdelse af en bygdekonference i efteråret 2014, som vil være
koordineret med bygder og deres respektive kommuner. Som optakt til
konferencen til der afholdt et udviklingsseminar den 14.-15. september
2013.
 Der vil blive afholdt informationsmøder om de mest fremskredne
råstofprojekter, for at motivere til at søge job og muligheder indenfor
branchen.

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked
Uran
 Forslag til ændring af 0-tolerance politikken fremsættes på EM13.
 En ændring af principbeslutningen betyder ikke, at der samtidig er
taget stilling til konkrete efterforsknings- eller mineprojekter.
 Alle mineprojekter vil skulle gennemgå en omfattende serie af
undersøgelser og godkendelser. Kun hvis det enkelte projekt er
bæredygtigt miljø-, sundheds-, stråle-, sikkerheds-,
samfundsmæssigt m.v. – vil det kunne godkendes.
 Mere end 30 lande udvinder på verdensplan uran, og erfaringer er, at
udvinding og eksport af uran både kan ske i fuld overensstemmelse
med internationale regler og med et lands overordnede udenrigs- og
sikkerhedspolitiske interesser.
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Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked
Ny Olie- og Mineralstrategi
 Vi har haft strategier for udvikling af kulbrinte- og
mineralefterforskning for:
 At sikre at potentialerne i undergrunden er kendt
 At selskaberne investerer i efterforskningen af vores undergrund

 Vi har i dag to strategier på råstofområdet:
 Kulbrintestrategi 2009, som udløber i 2014
 Mineralstrategi 2009, som udløber i 2014
 Naalakkersuisut har godkendt hovedtemaerne i en ny samlet olie- og
mineralstrategi, som vil blive forelagt for Inatsisartut på FM2014.
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Fiskeri, Fangst og Landbrug

 Afskaffelse af licensgebyret på kr. 1.500 pr. år er blevet gennemført,
med virkning fra 1. januar 2013.
 Forsøgsfiskeri efter makrel, kvote til forsøgsfiskeri er fordelt og der er
nu fiskeri i gang efter makrel i Østgrønland, nær grænsen til Island.
 Kvoteforhøjelser på hellefisk i områderne Uummannaq, Upernavik
og Ilulissat – Fiskerirådet er hørt og der udarbejdes
beslutningsoplæg.
 Tilpasning af forvaltningsområder i fiskeriet efter hellefisk – ændring
af gældende bekendtgørelse er igangsat.
 Forsøgsfiskeri efter nye arter – er blevet drøftet i Fiskerirådet.
 Udvidelse af landingspligt, for at skabe beskæftigelse på land, er sat
på dagsordenen til næste møde i Fiskerirådet.

Fiskeri, Fangst og Landbrug

 Lette adgangen til erhvervelse af torskelicenser samt en forenkling af
licenssystemet – ændringer igangsat for torskelicenser samt på
bekendtgørelsesniveau.
 Genindføre gummistøvle-paragraffen – Lovgivningsarbejde er
igangsat.
 Adskillelse af producent og fisker, så person/selskab som modtager
fisk/skaldyr ikke kan have licens til fiskeri efter samme –
Lovgivningsarbejde er igangsat
 Indførelse af brugerviden - Lovgivningsarbejde er igangsat
 Åbning for salg af tørret, saltet og frossent fisk og kød på brætterne
er igangsat.

Udenrigsområdet

Handelsaftaler
 Nye handelsaftaler er i gang med at blive indgået med Japan, Østen
samt USA, for at skabe bedre rammer for samhandlen med disse
lande. I vil modtage flere informationer om disse, når de er indgået.

Nyt Repræsentationskontor
 Den 1. januar 2014 vil Grønland åbne en Repræsentation i
Washington D.C. Og vi arbejder videre med at styrke vores
repræsentation i andre lande, mere herom senere.

Forsoning og tilgivelse
 Handlingsplanen er igangsat – der vil blive nedsat en kommission,
som skal arbejde videre med forsoningsprocessen, og der er afsat
kr. 2,5 mio. om året til dette, med virkning fra 1. januar 2014

Sammen går vi fremtiden i møde

Dette tilgodeser alle i samfundet
Vi skal være os selv nærmest – vi må stå
sammen på tværs af politiske skel og
geografi
– vi er grønlændere og vi er Grønland

Et samlet land – et samlet folk
Frem mod 2014
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