
 

 

                                23.05. 2022 

 

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut: 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

1. På foranledning af, den seneste tids utryghed for Indbyggerne i Narsarsuaq, fordi der er 

uklarhed om bygdens fremtid, vil jeg spørge til om, der er planer om besøg i bygden og 

afholde borger møde?  

2. Indbyggerne er utrygge ved, at hvis de skal tvinges til at flytte ud til kysten, hvem vil så 

betale for deres billetter og befordring af deres ejendele? 

3.   Vil borgere, der beslutter sig for at flytte få finansiering fra de offentlige? 

4.   Vil det sikres at der er bolig og beskæftigelse i de steder, hvor de flytter hen? 

5.    Flytning af borgerne i Narsarsuaq til andre steder langs kysten vil ske, og det er muligt at 

største parten af indbyggerne vil flytte, og det giver mig til at spørge om Kommune 

Kujalleq inddrages i arbejdet? 

       a) Hvilke muligheder for støtte vil de få tilbudt? 

6.    Er der tiltag om planlægning i samarbejde med borgere, der har mulighed for at flytte? 

       a) Har Naalakkersuisut igangsat tiltag i forhold til denne problemstilling.  

7.    Vil der være mulighed for kompensation for dem, der mister deres ejerboliger eller   

        erhverv, såfremt der politisk besluttes at indbyggerne skal flytte?  

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Naleraq) 

 

 



 

Begrundelse: 

Der har i de seneste måneder været udtrykt utryghed fra indbyggerne i Narsarsuaq om deres situa-

tion og ikke mindst om deres manglende viden om deres bygds fremtid og det er en selvfølge, at der 

lægges planer for at sikre kommende jobmuligheder og ikke mindst bolig. Vi ser det som nødven-

digt at Naalakkersuisut besøger indbyggerne og forklarer dem status og hvilke forholdsregler, der 

skal tages, så de kan forsætte deres arbejde og liv i bygden i ro og mag.  

Jeg ønsker at mit spørgsmål besvares inden for ti arbejdsdage.  

                                                                                                         


