Udkast til Naalakkersuisoq Erik Jensen´s velkomstale ved Udviklingskonference for mindre
bosteder den 30. og 31. maj 2017
Som ny Naalakkersuisoq for Bygder og Yderdistrikter har jeg glædet mig rigtig meget til de
kommende to dage, hvor vi i fællesskab retter al fokus mod udvikling af de mindre bosteder. Det
har været vigtigt, at sammensætte et program som er tematiseret og alligevel rummelig, hvor den
enkelte borger er i fokus, derfor er konferencen´s overskrift:
ALLORIARTA KIVITSEQATIGIILLUTALU – LAD OS LØFTE I FLOK.
Konferencen skal være med til at danne grundlag for udvikling i de mindre bosteder i de
kommende 4 år som er den kommunale valgperiode.
Jeg anser det som vigtigt, at konferencen følges op med nedsættelse af en følgegruppe, der skal
have en funktionsperiode som den kommunale valgperiode. Med andre ord, følgegruppen skal
fungere uanset hvem der sidder som Naalakkersuisoq på området.
Der er ingen tvivl om, at de vigtigste ressourcer og den vigtigste viden ligger lokalt. Det skal være
muligt at tage ansvar lokalt. Alle skal inviteres med, og alle skal have reel indflydelse på de
beslutninger, der har betydning for deres hverdag.
Jeg glæder mig derfor til at lytte til alle jeres input, erfaringer og bidrag i dag og i morgen, og til at
tage dem med videre i mit arbejde. Det er særligt vigtigt, at I ikke holder jer tilbage. Vi er her for at
lytte til jer og for at bringe viden videre i Selvstyret.
Det har været magtpåliggende for Naalakkersuisut at sikre, at bygdebestyrelserne bliver styrket
ved tildeling af reelle beslutningskompetencer og økonomiske beføjelser. Lovforslaget er i høring
nu, og det er en udmøntning af koalitionsaftalen Lighed, Tryghed, Udvikling. Med forslaget gøres
det obligatorisk for kommunalbestyrelsen at afsætte et dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne,
som bygderne kan anvende efter beslutning på et eller flere af følgende områder:
1) Kultur og folkeoplysning
2) Idrætsaktiviteter
3) Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
4) Lokale erhvervsprojekter i bygden
5) Sociale aktiviteter
Som Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, ser jeg frem til
det fremtidige samarbejde og koordinering på planområdet i kommunerne, således vi kan sikre
effektiv byggeri i den kvalitet vort land og beboere har brug for.
Og der er brug for handling. I et stærkt samarbejde kan vi fremtidssikre de mindre bosteder med
et klart fokus på erhvervsudvikling, flere bæredygtige, private arbejdspladser, øget turisme og
bedre velfærd. Jeg vil nu give ordet videre til min kollega Hans Enoksen som er Naalakkersuisoq
for Erhvervsområdet. Tak.

