
   
 

 
 

19. april 2017 
 
 
I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 
Naalakkersuisut. 
 
Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udflytning af uddannelsesinstitutioner:  
 
1. Har Naalakkersuisut truffet endelig beslutning om at flytte socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat, 
Kunstskolen til Aasiaat, KTI-skolen til Sisimiut og Handelsskolen NI til Qaqortoq? 
 
2. Hvad er årsagen til, at Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, 
Familie, Ligestilling og Justitsvæsen er uenige om, hvorvidt der er truffet beslutning om udflytning? 
 
3. Har Naalakkersuisut spurgt lærere og studerende på de pågældende fire uddannelsesinstitutioner om, 
hvad de mener om udflytningsplanerne? 
 
4. Hvad kommer udflytningen af de fire uddannelsesinstitutioner til at koste? Naalakkersuisut bedes 
herunder forholde sig til, hvad udflytningen får af konsekvenser mht. kollegieboliger og praktikpladser, 
da det må forventes, at de fleste praktikpladser fortsat vil befinde sig i Nuuk. 
 
5. Hvornår påtænker Naalakkersuisut at udflytningen skal sættes i gang? 
 
6. Hvilke faglige argumenter er der for at flytte lige netop disse fire uddannelsesinstitutioner væk fra 
Nuuk? Eller er sandheden så enkel, at udflytningsplanerne udelukkende sker med baggrund i et politisk 
ønske. 
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne) 

 
 
Begrundelse 
Socialrådgiveruddannelsen skal flyttes til Ilulissat, Kunstskolen til Aasiaat, KTI-skolen til Sisimiut og 
Handelsskolen NI til Qaqortoq. 
 
Det er udmeldingen fra Naalakkersuisut. Eller er det nu også det? Formanden for Naalakkersuisut mener, at 
beslutningen er truffet. Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen mener 
det modsatte. 
 
Det er noget rod, som hverken lærere, studerende eller den øvrige befolkning kan være tjent med. 
 
Demokraterne mener, at hele idéen om udflytning er forkert. Udflytning af uddannelsesinstitutioner vil 
medføre frafald blandt de studerende og opsigelser fra lærerne. Dette fordi disse mennesker har skabt sig 
en hverdag for sig selv og familien i Nuuk. Den hverdag og den tryghed bør man ikke bare ødelægge. 
Demokraterne mener derfor, at det er langt smartere at placere nye institutioner og andre offentlige 
arbejdspladser på kysten frem for at rykke rundt på de eksisterende. 
 
Sporene fra KANUKOKA er som bekendt skræmmende. Da KANUKOKA flyttede fra Nuuk til 



   
 

Maniitsoq var der ingen medarbejdere, der ønskede at flytte med, og KANUKOKA kæmper 

stadig med at få besat sine ledige stillinger. 

 
Spørgsmålene bedes besvaret inden for 10 arbejdsdage. 

 
 


