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Forhøring af Landsplanredegørelse 2017 ”Det nødvendige samarbejde”

Afdeling for By- og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq takker indledningsvis for modtagelsen af
denne tidlige udgave af Landsplanredegørelse 2017.
Med en meget kort frist beder I kommunerne bidrage med kommentarer på specifikke diagrammer, den
todimensionelle bostedprofil, og hvis der er indvendinger af principiel karakter kan der arrangeres et møde
mellem kommunerne og Selvstyret. Vores første kommentar er at det er en mærkelig høringsmodel. Hvis I
oprindeligt er interesseret i kommunernes kommentarer skulle vi have haft mere tid.
Vi har alligevel kommenteret bosteds profilerne nedenfor og har derudover indvendinger af principiel
karakter, som vi gerne vil diskutere med Selvstyret.
Generelle kommentarer:
Det er vores opfattelse af Landsplanredegørelsen er et dokument der forsøger at retfærdiggøre politiske
projekter, og ikke et dokument der beskriver landets reelle udfordringer og den urbanisering der finder
sted. I forhold til vores arbejde med kommuneplanen, har vi svært ved at se hvordan vi skal bruge den som
et værktøj. Der mangler konkrete temaer og et klart fokus.
Todimensionel bostedprofil:
Som det første mangler vi en forståelse af hvorfor disse profiler er lavet og hvordan de skal bruges. Og kan
man overhovedet lave et diagram over en bosted der viser hvor sårbart eller hvor økonomisk stærk den er?
Der er ikke nogen tvivl om at mange af de små Grønlandske bosteder har det svært socialt og økonomisk,
og den naturlige udvikling er at folk flytter til større bosteder. Er det ikke denne tendens vi skal forberede?
Konkret fremgår det ikke hvordan data i Landsplanredegørelsen er fremkommet, - ligesom det i øvrigt var
tilfældet i forgængeren. Det er derfor ikke muligt at tjekke på hvilket grundlag eks. A5 (beskæftigelsesgrad)
indplaceres som en 5’er for Aasiaat i Fig. 2.2. – Eller for den sags skyld hvad Beskæftigelsesgrad dækker
over.
Der ønskes dog at stille spørgsmål ved flg.:
-

Er det muligt at drage statistikbaserede konklusioner på endnu ikke-etablerede kommuner? (jf.
2.1.5 Kommunale mønstre).

-

Geografi bør indgå som parameter i sårbarhedsindekset? I Sermersooq har et bosted en nærhed til
eks. landssygehuset i Nuuk, der bør give udslag.
Hvordan vægtes de forskellige parametre, der danner grundlag for sårbarhedsanalysen?

Afslutningsvis bemærkes det, at der i forordet beskrives forudsætning ”for det moderne, demokratiske
samfund” uden at nævne et driftigt erhvervsliv. Erhvervslivet glimrer også ved sin udeladelse i beskrivelsen
af det nødvendige samarbejde.
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