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Kære alle sammen. 

Hvert år på denne tid ser vi tilbage på det forgangne år. For de fleste mennesker verden over, er gensynet 

med året, der er gået fuld af udfordringer. 

2020 har været præget af usikkerhed, politisk drama og corona-pandemi. Det har været en hård tid for 

rigtig mange mennesker. Utryghed har været en uønsket følgesvend gennem hele 2020. 

Ser man på verdenskortet er pandemien ikke til at tage fejl af. I næsten alle verdens lande har coronaen 

taget godt fat. 

Men ikke her. 

I Grønland og i Sermersooq har vi stået imod – og selvom vi også har mærket utrygheden og haft coronaen 

tæt inde på livet, så har vi i fællesskab løst udfordringen. Vi har set smittetilfælde og vi vil formentligt se det 

igen, men gennem vores smitteopsporing og samarbejde med Selvstyret og de sundhedsprofessionelle, 

sørger vi for at holde Grønland både sikkert, trygt og sundt. 

Så tak til jer alle for et godt 2020. 

Det er måske mærkeligt at kalde det for et godt år når det har stået i skyggen af corona, men jeg synes 

faktisk det har været et godt år netop fordi vi har løftet i flok og i fællesskab passet på hinanden.  

Det fællesskab er netop det der er værd at fejre i denne tid, både det store fællesskab og det nære 

fællesskab. Vi skal fejre foreningslivet, byen og bygden, arbejdspladsen og kulturfællesskabet.  

Disse er de store fællesskaber som giver en følelse af at være en del af noget større, men vi skal i lige så høj 

grad og især i denne tid fejre de helt nære fællesskaber.  

En mors hånd på sin søns skulder, en storesøster der hjælper sin lillebror med lektierne, en god ven der 

ringer fra den anden side af isen, en god dag i fjorden med en værdsat kollega og en bedstemor der strikker 

en varm trøje til sit barnebarn.  

Alle disse små handlinger af venligheden udgør det nok vigtigste i vores fællesskab - nemlig varmen og 

nærheden. Disse ting kommer ikke af sig selv og derfor skal vi huske at opdyrke dem. Jeg tror på at varmen 

og nærheden i denne tid er det der får os til at bevare gejsten og håbet. Det er det der får os til at kæmpe 

videre og gå fremtiden i møde med åbne arme. 

Som borgmester er det netop alles mulighed for at opleve denne varme og nærhed som motiverer mig til at 

kæmpe videre og skabe konkrete resultater. 

At alle kan mærke varmen og nærheden er altså det vigtigste for mig, og vi skal derfor være et samfund 

hvor det er muligt for alle at mærke dette, også børn der har det svært, også den der mister sit arbejde, 

også den der er ulykkelig. 
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I fællesskab med budgetforligspartierne har jeg derfor aftalt fortsat at prioritere familieområdet. Sikringen 

af tryghed og udvikling i barndommen bør ikke stå til diskussion. Derfor har vi f.eks. sat midler af til at 

etablere et mor-barn-hus i Tasiilaq, som skal vejlede og støtte forældre i forhold til forældreskabet. Vi har 

også afsat midler til etableringen af et Ungecenter i Tasiilaq, som skal støtte unge i Tasiilaq og hjælpe dem i 

overgangen til et godt og velfungerende voksenliv. Dette handler netop om den varme og nærhed vi som 

kommune skal være med til at skabe. Vi skal skabe rammerne om smilet, om hånden på skulderen og om 

en trøstende favn når tårerne presser sig på.   

Vi er også blevet enige om, at fritidsklubberne i kommunen i højere grad skal rette sig mod børn og unges 

behov. Vi skal blive bedre til at sætte os i de unges sted og give dem muligheder, som de har lyst til at gribe. 

For nyligt har vi etableret muligheden for at de unge kan prøve e-Sporten af – altså den disciplin, hvor man 

dyster i et computerspil. Som alle andre sportsgrene kræver det dedikation, samarbejde og hårdt arbejde – 

men vigtigst af alt, så er det et område, som de unge viser større og større interesse for. 

Og det samme gør vi for en række andre områder. Vi ønsker at støtte op om Grønlands Idrætsforbunds mål 

om at vi skal være verdens mest aktive land. Vi har derfor sat gang i et kultur- og fritidsløft, som betyder en 

udvidelse af Godthåb Hallen, som i fremtiden skal huse plads til sportsudøvere, familier og frivillige 

organisationer. Vi sætter gang i at omdanne området bag Lille Malene til Arctic Park – et område med plads 

til skilift, snescooterbaner, mountainbikebaner og meget mere. 

Alt dette gør vi for at sikre at mest af alt børn og unge kan være glade og udvikle sig uden at skulle tynges af 

voksenlivets alvor i en alt for ung alder. 

I forbindelse med Nakuusas arbejde snakkede jeg med Maja der går i folkeskolen her i Nuuk. Hun fortalte 

mig levende om hvor vigtigt det er at kunne være sin egen, at vi skaber plads til alle og at vi modarbejder 

mobning. Jeg tror ikke børn mobber hinanden fordi de har lyst, de gør det fordi noget der er i ubalance. Vi 

som voksne og i endnu højre grad som politikere skal skabe denne balance og gå forrest med dialog og 

ordentlighed. Maja og alle andre børn har krav på at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, ellers kan vi 

ikke kræve at de skal gøre det på legepladsen og i skolegården.  

Alle børn i såvel Grønland som i vores kommune har ret til at vokse op til et godt liv, og vi som voksne har 

ansvaret for dette. Vi har ansvaret for at tage det alvorligt når børn er bekymrede både for det nære, men 

også for det internationale.    

Vi har levet i verdens mest utilgivelige og smukke land i århundreder. Vi har altid klaret skærene – også når 

det er svært. Og det bliver vi ved med. 

Og vi bliver ved med at bygge på fremtiden for vores børn og deres børn. 

Derfor har vi – mens pandemien har stået på – forpligtet os til at levere stærkere bæredygtige resultater, så 

både vores børn og deres børn kan opleve vores skønne land. Det skal ske samtidig med at vi laver 

løsninger, der er bedre for erhvervslivet, socialt udsatte og kulturinstitutioner. Derfor er jeg så stolt af at vi 

nu har fået det første af en lang række bæredygtighedscertifikater. Vi er nu bronze-certificeret i 

bæredygtighed. Det kan vi alle sammen være stolte af.  



3 
 

Vi skal huske på, at det hele hænger sammen. Bæredygtige løsninger er gode for alle – miljøet og alle os, 

der bor her. 

Ser vi os omkring i verden, har coronaen været hård ved erhvervslivet, men i Kommuneqarfik Sermersooq 

har vi formået at bevare en høj beskæftigelse. Få mennesker er arbejdsløse og det er rigtig godt. Det 

betyder ikke bare, at erhvervene i kommunen holder forretningerne i gang.  

Det betyder også, at rigtig mange fortsat har glæden af at gå på arbejde. 

Stoltheden ved at kunne forsørge sig selv. 

Og trygheden ved at vide, at vi nok skal klare den. 

I løbet af efteråret har vi i kommunalbestyrelsen vedtaget en ambitiøs og fremadskuende anlægsplan. Vi 

har afsat 300 millioner kroner til anlægsprojekter i 2021, og det er vigtigt for fortsat at skabe arbejde og 

virkelyst i kommunen, så vi ikke går i stå. Et vigtigt element i landets erhverv er fiskeri og fangst, det er 

vigtigt for kommunen at landets ressourcer er tilgængeligt for alle og i forhold til fiskere og fangere vil vi 

gerne have at der skal være bedre vilkår i Paamiut og Tasiilaq. Ligesom vi også anser vigtigheden i at andre 

erhverv også skal have gode rammer. Fordi gennem samarbejde sikrer vi bedre resultater.” 

På trods af den tid, vi befinder os i, er det lykkedes os i fællesskab at holde gang i vækstmotoren. Og det 

agter vi at blive ved med, for netop et godt erhvervsliv og nogle gode arbejdspladser skaber det 

økonomiske fundament for en stærk social sammenhængskraft. Med et hjerte der banker for det 

almindelig familieliv og for alle børns ret til tryghed, er det mig derfor utrolig vigtigt at vi kan blive ved med 

at sikre det økonomiske fundament igennem moderne erhvervspolitik og samarbejde.  

Et andet lige så vigtigt fundament for det gode liv er en god bolig. En stue med rum til hygge og grin, et 

køkken med plads til grønlandsk mad og et trygt børneværelse til leg og udvikling. Det er desværre ikke alle 

der har en bolig jeg synes vi kan være bekendt som fællesskab.   

Over de næste 6 år vil vi – i kommunen – etablere mindst 1.850 nye boliger spredt fra øst til vest. Det skal 

forbedre mulighederne for unge, ældre og familier, men også for hjemløse og andre folk, som ikke altid 

passer ind i de kasser, som samfundet har forestillet sig. 

Vi vil gøre det ved hjælp af en model, som ikke lige nu vækker begejstring hos Selvstyret – og det er på 

trods af at Selvstyret selv benytter modellen.  

Når vi bygger nye boliger i dag, så gør vi det med hjælp fra investorer der bygger og ejer boligerne. Det 

skaber tryghed og incitament for investorerne – og vigtigst af alt: Det betyder, at vi kan leje boliger ud til 

borgerne i kommunen til rimelige priser. 

Desværre mener Selvstyret ikke, at vi det er en praksis, der kan fortsætte – jeg forstår ærlig talt ikke helt 

hvorfor. 

Jeg synes selvfølgelig, at det er ærgerligt når vi i en tid der er svær i forvejen, skal spænde ben for hinanden 

i vores fælles mål om det gode samfund.  
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Jeg vil derfor gerne invitere selvstyret til en kop kaffe på mit kontor så vi sammen kan få talt udfordringerne 

igennem. Som jeg sagde tidligere så har vi en forpligtelse som magtfulde voksne til at være gode eksempler 

ved dialog og løsninger fremfor mudderkast og konflikt.  

Kun ved samtale og dialog kan vi skabe en tryg base i fællesskab. 

En tryg base for de svageste, som i forvejen kæmper en brav kamp.  

En tryg base, der vil få flere af de unge til at blive og bidrage til vores smukke, fælles projekt. 

En tryg base for de unge familier til at etablere en stabil tilværelse for såvel børn som voksne. 

Jeg ved at vi nok skal finde en god løsning. For vi som institutioner må aldrig stå i vejen for at folk kan leve 

gode liv med varme og nærhed. 

I 2020 har vi holdt sammen – i perioder på afstand! Forhåbentligt bringer 2021 en tid, hvor vi endnu engang 

kan møde hinanden med store kram. Det håber jeg personligt på. 

Men vi bør holde ud lidt endnu. Vi bør overholde vores karantæne og være opmærksom på, hvilke risici vi 

udsætter vores medmennesker for. Og det er jeg ikke i tvivl om, at vi vil lykkes med, for vi har jo gjort det 

fortræffeligt sammenlignet med verden omkring os. 

Vi er på vej fremad, i fællesskab, fordi vi løfter i flok. 

I 2021 vil jeg gøre mit for at sikre både vækst og arbejdspladser og nærhed og varme.  

Vi går et kommunalvalg og en valgkamp i møde og jeg kan godt forstå hvorfor nogle af jer bliver træt af os 

politikere. Jeg vil gøre mit for at politik skal være relevant for dig, båret af værdier, og formuleret igennem 

nærhed, varme og dialog. At være politikere betyder at vi er folkevalgte og derfor skal vi arbejde for 

borgerne og ikke for os selv.  

Så tak for et godt år til jer alle sammen. Tak til portøren Malik, tak til receptionisten Siw, tak til jollefiskeren 

Lars. Tak til alle der er med til at løfte ansvaret i vores samfund. Og jeg håber at året 2021 kommer til at 

være et godt år for jer. 

Godt nytår til jer alle. 

  

 


