Fremgang og fællesskab
Koalitionssaftale mellem Siumut & Inuit Ataqatigiit
8. december 2002
Aftalegrundlaget for Landsstyrekoalitionen
Aftaleparterne er enige om at etablere et landsstyresamarbejde for Landstingets valgperiode 20022006.
Samarbejdet skal hvile på gensidig forståelse for de politiske mål i såvel Landsstyret som i
Landstinget.
Samarbejdet i landsstyrekoalitionen skal baseres på et nært samarbejde med Landstingets udvalg.
Alle politiske tiltag skal understøtte målsætningen om Grønlands vej til selvstyre.
Koalitionspartiernes samarbejdsgrundlag for de kommende år har til formål at:
•
•
•
•

Arbejde for at opnå lige levevilkår i alle dele i det grønlandske samfund
Bane vejen for det økonomiske grundlag for Grønlands politiske selvstændighed
Udbrede demokratiet i hele samfundet og dets institutioner
Forvaltningen af ressoucerne bygger på bæredygtig udvikling og beskyttelse af miljøet

1.
Processen henimod selvstyre skal igangsættes straks. Koalitionspartierne vil i forbindelse med
behandlingen af Selvstyrekommissionens betænkning i Landstinget anbefale oprettelse af et
landsstyreområde for selvstyre og beslutte en dato og grundlag for afholdelse af en vejledende
folkeafstemning.
2.
Der arbejdes for anerkendelse af det grønlandske folks ejendomsret til landet. Målet er at Grønland
får fuld lovgivningsmæssig ansvar for udnyttelsen af ressourcerne.
3.
Landsstyrekoalitionens mål er at opnå fuld myndighed til at indgå internationale aftaler i spørgsmål
der vedrører landets interesser.
4
Udenrigs- og sikkerhedspolitikken føres i fuld enighed i landsstyrekoalitionen. Grønlands interesser
skal sikres ved en ændring af 1951-aftalen. Menneskerettighederne skal respekteres om nødvendigt
gennem domstolene, således som Inughuit er i gang med.
5.
Grønlands deltagelse i det internationale samarbejde ¿ både på regerings- og NGO-niveau skal
styrkes med særlig vægt på det arktiske samarbejde og i solidaritet med oprindelige folk. Dette
gælder også i samarbejdet med Danmark og de nordiske lande og EU.
6.
Landsstyrekoalitionen vil sideløbende med udformningen af et fremtidigt selvstyre arbejde for at få
gennemført en kommunalreform i tæt samarbejde med kommunernes landsforening.

7.
Der arbejdes henimod nedbringelse af de offentlige administrationsudgifter og kontrol med priser
og tjenesteydelser til de offentlige samt i byggeriet. Der gennemføres en forenkling af
administrationen og medarbejderne sikres videreuddannelse.
8.
Ansvars- og opgavefordelingen mellem Grønlands Hjemmestyre, kommunerne og
bygdebestyrelserne skal analyseres med henblik på initiativer for at styrke medansvaret i det nære
samfund.
9.
Den politiske målsætning er at gøre Grønland økonomisk selvbærende. Udnyttelsen af ressourcerne
skal ske på grundlag af at alle i Grønland har lige mulighed for at få del i værdierne.
10.
Koalitionen vil gennem en skattepolitisk omlægning og arbejdsmarkeds- og socialpolitiske tiltag
forbedre levevilkårene for de laveste indkomster og mellemindkomsterne.
11.
Grønlands levende og ikke levende ressourcer er fælles eje. Udnyttelsen skal være med til at sikre
fundamentet i den økonomiske udvikling. For at opbygge en selvbærende økonomi og for at
udvikle mulighederne for størst mulig selvforsyning i et bæredygtigt samfund skal der tages klare
politiske skridt bl.a. ved etablering af regionale udviklingsselskaber. Et videnscenter for produktion
og handel skal etableres.
12.
For at få fuld udbytte af fiskeriet og indtjeningen skal landsstyrekoalitionen forhandle med alle
involverede parter om en national fiskeripolitisk overenskomst.
13.
En Fiskeriudviklings Fond skal etableres i samarbejde med fiskerne og de øvrige producenter.
14.
Politiske initiativer til forbedring af indtjeningsmulighederne for fangerfamilier skal gennemføres
med deres direkte deltagelse. Den videre udviklingen i landbrug og fåreavl m.m. sikres gennem et
samarbejde med erhvervet.
15.
I erkendelse af de Hjemmestyreejede selskabers indflydelse i dagligdagen vil
Landsstyrekoalitonen analysere selskaberne enkeltvis og samlet under et og identificere forslag til
rationaliseringer, der skal skabe gennemsigtighed og etablere en forenklet og samlet administration
for at samfundet kan drage fuld fordel af selskabernes udviklingspotentiale.
16.
Der udarbejdes en trafikpolitisk status. Landsstyrekoalitionen vil sikre den bedst mulige
koordinering af passager- og godstrafikken, inklusive turismeudviklingen.

17.
Landsstyrekoalitionen har til mål at gennemføre de nødvendige bygningsmæssige forbedringer af
skolerne langs kysten i forbindelse med etableringen af Atuarfitsialak.
Landsstyrekoalitionen vil gennemføre planerne for etablering af Ilimmarfik.
18.
Socialpolitikken skal tilrettelægges så der så vidt muligt tilbydes lige muligheder i hele landet for
ældre der har behov for særlig støtte og for de handicappede og i arbejdet med børn og unge. Støtte
og rådgivning for forsømte børn og unge intensiveres og løsning af problemerne med
døgninstitutioner for børn og unge skal prioriteres.
19.
Landsstyrekoalitionens seniorpolitik bygger på respekt for de ældre i samfundet og har det mål at
sikre et værdigt liv. Der arbejdes henimod en regulering af ældrepensioner og førtidspensioner. De
ældres arbejdsevne skal så vidt muligt bevares og udnyttes i samarbejde med arbejdsmarkedets
parter.
20.
For at lette vilkårene for børnefamilierne skal der introduceres forslag til en ny
børnetilskudsordning med virkning fra 2004. 2003 bruges til analyse og udarbejdelse af forslag til
lovgrundlag og nye udmålingskriterier. I en ny børnetilskudsordning er opsparing til
voksentilværelsen et væsentligt element. Herudover skal der gældende fra 2004 iværksættes skatteog byrdemæssige omfordelingsinitiativer til fordel for lavindkomstfamilier med børn og
mellemindkomsterne.
21.
Landsstyrekoalitionen tilstræber at bekæmpe boligmangelen ved at etablere en bred vifte af tilbud
for forskellige indkomstgruppers muligheder for selv at anskaffe en bolig.
22.
Landsstyrekoalitionen vil etablere lovgrundlaget til støtte for den videre udvikling inden for teater,
musik, sang, litteratur og kunst. Landsstyrekoalitionens mål er etablering af en kompetencegivende
uddannelse for området.
23.
Landsstyrekoalitionen vil fortsætte bestræbelserne for at iværksætte sprogs politiske initiativer der
har til hensigt at styrke det grønlandske sprogs placering i samfundet.
24.
Landsstyrekoalitionen vil fremme initiativer til at styrke udviklingen i bygder- og yderdistrikter
med henblik på at forbedre de basale levevilkår.
25.
Den sundhedspolitiske indsats skal bygge på følgende tre grundpiller: at fremme befolkningens
sundhed, at forebygge sygdomme samt behandle og pleje de syge. Disse mål skal søges gennemført
i tæt samarbejde med befolkningen og alle andre relevante instanser i samfundet.

26.
Landsstyrekoalitionen vil fortsætte den igangværende kampagne for bæredygtig udnyttelse af miljøog naturressourcer i Grønland også med henblik på oplysningsarbejde i udlandet. Kampagnen skal
foregå i tæt samarbejde med erhvervsudøverne og med inddragelse af såvel traditionel viden som
biologers og andre forskeres viden. Undervisningen i folkeskolen skal i højere grad bygge på at give
børnene grundig viden om og forståelse for bæredygtighedsprincippet.
Nuuk, den 8. december 2002
Hans Enoksen
Siumut

Josef Motzfeldt
Inuit Ataqatigiit

Aftale om fordeling af landsstyreområderne
Landsstyreformanden
Forberedelserne til selvstyre
Sikkerhedspolitik
Indenrigsforhold (Kommunerne, bygder og regioner)
Administrationsomlægning og videreuddannelse af medarbejderne
Bestyrelsessekretariatet
Tolkefunktionen
Kultur, fritid, idræt og kirken
Landsstyremedlem for Finanser
Budget
Revision og regnskab
Skatter og afgifter
Overenskomstforhandlinger o.l.
Udenrigsforhold
Varetagelse af kontakten med de Hjemmestyreejede selskaber
Landsstyremedlem for Erhverv
Erhvervsforhold
Industri
Veterinær- og fødevareområdet
Handel/-forsyning
Energi/-elforsyning
Råstoffer, is og vand
Arbejdsmarked
Turisme
Landsstyremedlem for Fiskeri- og Fangst
Fiskeri, fangst- og landbrug
De levende ressourcer
Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Boliger
Trafikforhold
Boligområdet

Bygge- og anlægssager
Lufthavnsvæsen
Forundersøgelser ¿ ASIAQ
Miljø- og naturbeskyttelse
Landsstyremedlem for Uddannelse
Folkeskoler
Erhvervs- og videregående uddannelser
Daginstitutionsområdet
Forskningsområdet
Grønlands Statistik
EDB-afdelingen
Informationsteknologi
Landsstyremedlem for Familier og Sundhed
Sociale anliggender
Sundhedsvæsenet
Forebyggelse
Koalitionen Siumut og Inuit Ataqatigiit vil indstille følgende personer til
Landsstyremedlemmer, når Landstinget samles lørdag den 14. december 02:
Landsstyreformand Hans Enoksen (Siumut)
Landsstyremedlem for Finanser Josef Motzfeldt (Inuit Ataqatigiit)
Landsstyremedlem for Erhverv Mikael Petersen (Siumut)
Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Simon Olsen (Siumut)
Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Boliger Johan Lund Olsen (Inuit Ataqatigiit)
Landsstyremedlem for Uddannelse Ruth Heilmann (Siumut)
Landsstyremedlem for Familier og Sundhed Asii Chemnitz Narup (Inuit Ataqatigiit)

