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Vi har og vil i fremtiden få en større og større 
resurse hos den ældre generation i samfundet. 
En resurse, som vil kunne trække sig tilbage 
som pensionister. Men Grønland mangler 
allerede i dag og vil i større grad i fremtiden 
mangle hænder på arbejdsmarkedet. Det skal 
være nemmere at vælge at være længere på 
arbejdsmarkedet. 
   Derfor skal vi have grundlæggende 
seniorordninger, så vi kan beholde flest mulig 
på arbejdsmarkedet på frivillig basis. Inatsisartut 
og arbejdsmarkedsparterne skal sammen finde 
løsninger, som skal gøre det mere attraktivt for 
de ældre at blive helt eller delvist længere på 
arbejdsmarkedet. Det vil på sigt være billigere for 
samfundet. 

Vi skal gøre det billigere at leve i Grønland, og for 
at opnå det kræver det, at vi kan hente varerne 
hvor de er billigst. I dag henter vi varerne primært 
i Danmark, som er det land, der dyrest at handle 
i, fordi loven om varedeklaration kræver, at 
sproget skal være på norsk, svensk, grønlandsk 
eller anden nordisk sprog. Det betyder, at vi 
handler i lande, hvor det er dyrest at handle, fordi 
de nordiske lande har højere mindsteløn end 
Grønland. 
   For at kunne hente billigere varer kræver 
det, at loven om varemærkning ændres, så 
varedeklarationen også kan være på engelsk. 
Jeg vil på ny bringe forslaget til Inatsisartut, så vi 
fremadrettet kan hente billigere varer til gavn for 
den enkelte borgers økonomiske råderum.

DET SKAL KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE
Det skal kunne betale sig at arbejde, især for lavindkomstgruppen. I dag kan det bedre betale sig for 
lavindkomstgruppen at tjene op til et maksbeløb og derefter at gå ledig resten af året for at undgå at 
miste forskellige offentlig tilskud. 
Det vil være bedre for lavindkomstgruppen og billigere for samfundet at skabe råderum for 
lavindkomstgruppen ved at indføre beskæftigelsesfradrag til denne gruppe. Det vil også skabe mere 
stabilitet på arbejdsmarkedet.
Jeg vil arbejde for at indføre beskæftigelsesfradrag til lavindkomstgruppen.

SENIORORDNINGER TIL ÆLDRE PÅ 
ARBEJDSMARKEDET

BILLIGERE VARER



Nuuk mangler boliger, og det er nødvendigt 
at lave offentlige boliger. Men det er ikke nok, 
at det offentlige skal bygge. De private skal 
også kunne bygge boliger, også efter 2027. 
Den siddende koalition har vedtaget en lov 
om at offentlige boliglån skal udfases for 
borgerne i Nuuk, så borgerne i Nuuk ikke 
længere skal kunne optage offentlig lån. 
Det er ikke retfærdigt, alle skal have samme 
muligheder.

I Nuuk bor der mange med lav- og 
mellemindkomster, og de vil efter 2027 blive 
afskåret fra at kunne bygge deres egen bolig, 
fordi loven om offentlige lån kun vil gælde for 
borgerne uden for Nuuk, mens byggepriserne 
ikke vil ændres pga. lovændringen. Det vil 
hindre disse grupper i at bygge i fremtiden.
Det kan ikke acceptere. Jeg vil arbejde for at 
ændre denne beslutning.  

RET TIL OFFENTLIGE BYGGELÅN
– OGSÅ FOR NUUK-BORGERNE



Alle borgere skal stilles lige, uanset baggrund, sprog, hvor de bor eller anden ligegyldig grund. 
Alle skal have samme muligheder, om de bor i større eller mindre steder.
Også efter 2027 skal borgerne i Nuuk stilles lige med resten af landets borgere, når de skal bygge 
huse eller købe lejligheder.
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HVORFOR DE MÆRKESAGER?

ALLE BORGERE SKAL STILLES LIGE

Grønland står i en situation, hvor de økonomiske udfordringer for samfundet og for den enkelte 
borger bliver større og større. Derfor er det nødvendigt, at vi som samfund skaber rammerne 
for, hvordan vi kan få mest ud af økonomien, både for samfundet men også for enkelte borger. 
Arbejdsmarkedet mangler i dag og vil i fremtiden i større grad mangle hænder. Samtidig har vi 
en resurse, der på sigt vil blive større og større. Det er vigtigt, at den ældre generation bliver 
længst mulig på arbejdsmarkedet frivilligt. Derfor skal vi lave generelle seniorordninger, der 
skal animere den ældre generation til at ville blive helt eller delvist på arbejdsmarkedet. Jeg 
vil arbejde for, at skabe bedre seniorordninger til den ældre generation på arbejdsmarkedet.
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