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Fremgang – også i de mindre bosteder 
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I forlængelse af koalitionsaftalens ambition om en udvikling af hele Grønland skabes et konstruktivt afsæt for en bred 

politisk debat om aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder for de mindre byer og bygder i Grønland. Er de 

geografisk spredte og mange mindre bosteder en stor belastning for samfundsudviklingen eller kan de ses som en 

ressource? Hvilke demografiske udfordringer står vi overfor i fremtiden? 

I et 2 dages seminar med flere korte oplæg, paneldebatter og en workshop stiller forskere, erhvervsfolk, planlæggere, 

bygderepræsentanter og politikere skarpt på de vigtigste aktuelle temaer og problemstillinger for de mindre bosteder 

i Grønland. 

 

Formål: At sætte et bredt fokus på aktuelle problemstillinger og udviklingsmuligheder for de 

mindre bosteder i Grønland. I et tæt samarbejde med repræsentanter fra bygderne og 

kommunerne findes et fælles fodslag om fremtidige strategier, indsatser og løsninger. 

Tid:   Lørdag og søndag, den 14. – 15. september 

Sted: Nuuk: Hotel Hans Egede 

Sprog: Grønlandsk med tolkning til dansk 
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Lørdag 14. september 2013 

 

Kl. 09.00 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 

Kl. 09.30 Velkomst ved Naalakkersuisut og formanden for KANUNUPE, Jens Kristian Therkelsen  

  

 Del 1: Udviklingstendenser 

Kl. 09.45 Befolkningsudvikling – seneste data og fremskrivninger v/ Grønlands Statistik 

Kl. 10.20 Opklarende spørgsmål 

Kl. 10.30 Grønlands bygder – økonomi og udviklingsdynamik v/ Kåre Hendriksen, ARTEK  

Kl. 11.05 Debat: Repræsentanter fra de mindre bosteder - KANUNUPE – og andre stiller spørgsmål til de to 

oplægsholdere/forskere.  

 

Kl. 12.00 FROKOST 

 

 Del 2: Eksempelprojekter og barrierer for udviklingen  

Kl. 13.00 Introduktion til eftermiddagens workshop 

Kl. 13.05 Tre eksempler på udviklingsprojekter  

 

Kl. 13.50 Workshops Indenfor fire forskellige temaer skal grupperne finde de vigtigste barrierer (og gerne give 

et bud på løsninger) i forhold til disse.  

Tema 1) Udvikling af samarbejdet mellem bosted, kommune og selvstyret.  

Tema 2) Udvikling af viden og information mellem bosted, kommune og selvstyre.  

Tema 3) Udvikling af de menneskelige ressourcer(kompetencer mv.).  

Tema 4) Udvikling af de fysiske rammer, infrastruktur og ressourcer (anlæg mv.)  

Kl. 14.45 PAUSE 

Kl. 15.00 Præsentation af gruppernes arbejde med efterfølgende paneldebat med Jens Kristian Therkelsen, 

KANUNUPEs bestyrelse, Kåre Hendriksen, organisations- og virksomhedsrepræsentanter. 

Kl. 16.55 Opsamling  

 

 

Kl. 18. 30  Middag  
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Søndag 15. september 2013 

 

Kl. 09.10 Seminar åbner    

Kl. 09.30 Præsentation af dagens program  

 

Kl. 09.35 Hilsen fra Nunavut Paul Haulli, President of the Nunavut Association of Municipialities 

  

 Del 3: Centrale mål for udviklingen 

Kl. 09.45 Helhed og bæredygtig økonomisk udvikling  

 – samt overordnede betragtninger vedrørende opgave og ansvarsfordeling v/Vittus Qujaukitsoq 

Kl. 10.15 Spørgsmål fra salen 

 

Kl. 10.30 PAUSE 

 

Kl. 10.45 Fysisk planlægning og sektorplanlægning v/Miiti Lynge 

Kl. 10.55 Erhvervsudvikling i mindre bosteder v/ Jens-Erik Kirkegaard.   

Kl. 11.05 Spørgsmål fra salen 

Kl. 11.15 Serviceniveau og service-differentiering: Oplæg fra KNI 

Kl. 11.25 Spørgsmål fra salen 

 

Kl. 11.30 Workshop med fokus på mål og prioriteringer af udviklingen. Der tages stilling til en række 

dilemmaer for udviklingen de mindre bosteder. 

 

Kl. 12.30 FROKOST 

 

 Del 4: Fremtidige prioriteringer og løsningsforslag 

Kl. 13.15 Paneldebat: Hvad peger resultaterne af formiddagens workshop på? Hvilke prioriteringer er 

mulige/er de vigtigste her og nu? (Panel: Jens Kristian Therkelsen, Ole Dorph, Hermann Berthelsen, 

Asii Chemnitz Narup, Jørgen Wæver Johansen, Martha Abelsen Aleqa Hammond) 

Kl. 14.30 PAUSE 

Kl. 14.45 Debat i plenum: Hvordan kan vi prioritere og fremadrettet støtte op om en udvikling i de mindre 

bosteder?  

Kl. 15.50 Afrunding v/ Naalakkersuisut 

 


