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derefter forhåbentlig går videre til en akademisk 
uddannelse vil man have optjent et sted imellem 
30.600kr.81.600kr.
   Denne sum penge de studerende har optjent 
igennem deres uddannelse vil give dem et 
startindskud til at investere i deres egen bolig, 
forhåbentligt uafhængigt af deres arbejde, og 
en mulighed for at bosætte sig i landet, som har 
betalt deres uddannelse. 
   Den opsparede sum penge vil kun, kunne 
blive udbetalt hvis man vælger at bosætte sig i 
Grønland, hvis den studerende vælger at bosætte 
sig i et andet land efter endt uddannelse, vil 
den opsparede sum penge falde tilbage til 
landskassen. 
   Dette vil skabe en motivation til at færdiggøre 
sin uddannelse, for derfor så at kunne investere 

Lad os antage at man i gennemsnit bruger 4-5 år 
på en erhvervsuddannelse, efter folkeskolen. 
Lad os igen antage at man i gennemsnit bruger 
3-8 år på en akademisk uddannelse hvor 
gymnasiet er regnet med, dette uafhængigt af 
hvor uddannelsen gennemføret såfremt man 
er født, opvokset og startet sin uddannelse i 
Grønland. 
   Alle i Grønland der modtager SU har mulighed 
via deres bank at få oprettet i Nanoq konto med 
henblik på at spare op til en bolig. 
Hvis man forhøjede uddannelsesstøtten med 
eksempelvis 850 kr, men lader disse falde ned 
i en lukket boligopsparing hver måned, vil man 
efter endt erhvervsuddannelse have optjent et 
sted imellem 40.800kr-51.000 kr.
Hvis man derimod færdiggøre gymnasiet og 

Det er bekymrende at det største valgemne er 
selvstændighed, når vores land samtidig er vidne 
til en massiv folkeudvandring og over 16.000 
grønlændere bosat i Danmark, samt en massiv 
tilbagegang i arbejdsstyrken hen over de sidste 10 år, 
på trods af en lille stigning i den uddannelsesaktive 
aldersgruppe. 
   Det er et tegn på at vi har et uddannelsessystem 
befolkningen drager nytte af til et andet lands fordel, 
da folk efter endt uddannelse viser en tendens til at 
flytte væk. 
 Den alarmerende tilbagegang i arbejdsstyrken betyder 
at færre mennesker skal løfte den stigende aldersgruppe 
i ungdommen under uddannelse, OG den endnu mere 
stigende befolkningsgruppe over 50 år.

Denne tendens skal vi have vendt, og derfor bliver vi 
nødt til at tænke ud af boksen. 

Største delen af vores landsfælde bosat udenfor 
Grønland, kommer ikke hjem fordi de ikke har et 
sted at bo.  For at opnå selvstændighed, eller bare 
en tanke tættere på selvstændighed, skal vi som land 
have lagt en strategi for hvordan vi så vidt muligt kan 
drage nytte af de ressourcestærke unge mennesker 
vi uddanner i vores land, til at blive boende uden 
at skulle tvinge dem til at bo her, og det er først og 
fremmest at sørge for, at de efter endt uddannelse, 
har mulighed for at investere i deres eget hjem.   

Det er her mit forslag kommer ind i billedet.

BOLIGOPSPARING VIA SU

HVORDAN FÅR VI UDDANNEDE TIL AT 
BLIVE/VENDE HJEM TIL VORES LAND



eller i det mindste kunne ligge nogle penge til 
side til sin egen bolig. 
   Lad os nu antage at personen starter på et job. 
Den grønlandske brutto indkomst ligger 
fra 185.904kr-229.056kr, hvilket vil sige en 
skatteindtægt til kommunen på omkring 
78.000kr-96.203kr pr. skatteyder om året. 
Beløbet har allerede tjent sig hjem efter 1 år, 
men vi har til gengæld en færdiguddannet 
lokal grønlænder, som har valgt at bosætte 
sig her i landet og bidrager til samfundet og 
arbejdsstyrken hvis dette bliver en mulighed folk 
vil drage nytte af, vil vokse.
   Når arbejdsstyrken vokser, er der flere til at 
finansiere og løfte en evt. selvstændighed, eller 
en hurtigere hjemtagelse af områder som endnu 
ikke er hjemtaget.  
   Så kan det være at man som liberal ikke finder 
det passende at skulle give flere penge ud, men 
vi har ikke råd til at miste flere unge uddannede 
grønlændere, som skal være med til at løfte 
vores land. 
   Hvis hver kommune ligger en overodnet 
byudviklingsstrategi, men henblik på at der 
skal være boliger til rådighed, vil man kunne 
balancere dette nye tiltag. 
   Nuuk har som hovedstadskommune 
i Grønland sat sig et mål om at opnå et 
befolkningstal på omkring 30.000 indbyggere, 
de kan ikke kun komme fra kysten, vi er nødt 
til at hente vores landsmænd hjem igen for at 
løfte opgaven i at blive et selvstændigt land i 
fremtiden.

Hjælperessourcer underliggende selvstyret skal 
effektiviseres og tilpasses befolkningens behov.

Det gælder blandt andet disse telefonlinjer:
• Meeqqat inuussuttuaqqallu oqarasuaataat 

134 

• Alliaq (aapariinermi unataasarneq 
akiorniarlugu pilersitaq) 

• Inersimasunut kingunerlutitsisunut 
siunnersuisoqarfik 141 

• Familierådgivning 314151

Alle med forskellige formål, åbningsdage- og 
tider.
Lad mig sige det kort, problemer kommer ikke 
med klokkeslæt, og de kommer heller ikke 
kategoriseret. 
    Undersøgelser viser at største delen af 
personer der vil komme til at stå i situationer 
hvor ovennævnte telefonlinjer kan spille en vigtig 
rolle, ikke kender til deres muligheder for hjælp. 
Simplificer det!
Lad ikke et menneske i nød kategorisere sine 
problemer, og derefter stille krav til tidspunkter 
for hjælp! Det giver simpelthen ikke nogen 
mening, og det afkræfter mere end det gavner. 

PSYKISK FOLKESUNDHED 



ERHVERVSUDVIKLING
Erhvervsudvikling har en stor plads efter 
dette, da erhvervslivet bliver modtagere af 
denne forhåbentlig voksende arbejdsstyrke.
   De fleste ressourcestærke medarbejdere 
bliver forhandlet imellem arbejdspladser 
med løn som motivationsfaktor.
   Hvis personen bliver tilbudt arbejde et 
andet sted, og den nuværende arbejdsplads 
ikke vil af med personen, fordi en erstatning 
vil være svær at få fat i, bliver lønnen den 
største forhandlingsfaktor. 
Hvilket vil kunne mærkes på specielt det 
private arbejdsmarked, fordi man som ar-
bejdsgiver ikke har råd til hverken at miste 
personen, men på samme tid skal genere 
samme ydelse til større omkostninger. 
   Det er dyrt i længden, og virksomhederne 
samt arbejdstagerne har brug for mere flek-
sibilitet. Ud af den arbejdsløse befolknings-
gruppe er en stor gruppe af disse, ikke klar 
til at varetage et arbejde på de vilkår der vil 
blive stillet dem, mens de parate i mange 
tilfælde når at finde sig et arbejde inden for 
1 år.    Når der er flere i arbejde, bliver der 
betalt mere i SKAT, og i takt med en effek-
tivisering og nedjustering af den offentlige 
sektor, som i dag består af 
over 10.000 ansatte på land-
splan, vil man endelig kunne 

begynde at se frem til skattelempelser!
Både på personskat men specielt på selska-
bsskatten. Folk for endelig større rådighed 
over de penge de har arbejdet hårdt for, og 
virksomhederne bliver mere investerings-
dygtige samt udviklingsvillige, da de tjente 
penge vil kunne reinvesteres i bl.a. maski-
ner, inventar, køretøjer mv. 
   Hvis vi skal udvikle erhvervslivet er det 
også vigtigt at de er konkurrence dygtige, og 
det bliver de kun ved at staten blander sig 
så lidt muligt i deres forretning, andet end 
det nødvendige. 
   De nettostyrede virksomheder i Grønland 
skal privatiseres i en grad, det giver mening. 
Det er klart at man som nettostyret virk-
somhed kun skal have fokus på at lev-
ere det nødvendige i en standart der er 
tilfredsstillende for befolkningen, ved en 
privatisering, vil man kunne konkurrere om 
at være bedst, og dermed skabe en bedre 
service for kunderne, til gavn for kunderne 
og ikke staten.
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