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Godmorgen!
På vegne af Naalakkersuisut byder jeg velkommen til denne konference, som arrangeres i
samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening.
Siden min tiltræden som Naalakkersuisoq for Boliger, har det ligget mig stærkt på sinde, at
der skal ske en forbedring i kvaliteten af byggeriet.
Med et klima under forandring er det vigtigt, at vi vedvarende udvikler vore byggemetoder
bæredygtigt med tanke på mest mulig udnyttelse af lokale materialer – til gavn for miljøet
og beskæftigelsen.
En kort udendørs byggesæson og begrænsede muligheder for transport er blot nogle af de
naturlige udfordringer, der skal tackles ved enhver byggeopgave. Men det er daglig kost,
og det kan aldrig være nogen undskyldning for ikke at præstere en forsvarlig kvalitet.
En ligegyldig holdning til kvaliteten af det færdige byggearbejde rammer samfundet som
helhed og dermed også hvert enkelt individ. Sjusk i byggeriet koster tid og penge at rette
op på.
Desværre har vi i nyere tid set for mange eksempler på, at fejl og svigt i nyere offentligt
byggeri har kostet landskassen store summer at blive kvit. Penge, der kunne være brugt
langt mere fornuftigt, f.eks. til flere nye boliger.
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Vi ønsker ikke at byde vore børn og kommende generationer at stå med de udfordringer,
vi i dag har med en alt for tidligt nedslidt boligmasse. Derfor skal vi kort og godt have styr
på kvaliteten i byggeriet. Der er ingen vej udenom.
Det skal ske ved, at byggeriets parter i højere grad samarbejder og erkender, at vejen til
det gode byggeri er et fælles mål – og i alles interesse.
Jeg er ganske sikker på, at der ad den vej er store gevinster at hente for alle byggeriets
parter – lige fra politikere og deres embedsværk, de planlæggende og byggende
myndigheder samt deres rådgivere, de udførende byggevirksomheder, de tilsynsførende
og i sidste ende til brugerne af det færdige bygværk.
Der kan næppe herske tvivl om, at de faglige kompetencer skal være i orden, og at det
gælder på alle niveauer.
Naalakkersuisut har taget skridt til en styrkelse af byggeledelsens kompetencer ved
gennemførelse af et kursusforløb med start i foråret. Jeg ved, at også Grønlands
Arbejdsgiverforening yder en god indsats med udbud af kurser for byggeriets parter. Et
sådant initiativ er prisværdigt og signalerer medansvar, hvilket Naalakkersuisut hilser
velkomment.
I samarbejde med Nutaaliorfik – Innovationscenteret i Sisimiut – gennemførte
Departementet for Boliger i maj et miniseminar, der satte fokus på nye materialer og
metoder i byggesektoren. Her fremlagde eksperter og private initiativtagere deres ideer til
udvikling af lokalt fremstillede byggevarer og visioner for bæredygtigt byggeri: – ved i
højere grad at udnytte landets egne ressourcer i byggeriet er det muligt på en gang at
skabe nye jobs og billiggøre byggeriet. Sådanne initiativer fra navnlig privat side fortjener
al mulig opmærksomhed.
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Naalakkersuisut ser gerne, at et samarbejde om opsamling og formidling af
byggeerfaringer etableres på et mere systematisk grundlag. Et forslag til, hvordan en
sådan ordning kan realiseres, præsenteres på denne konference.
Med de tiltag, som nu er sat i værk, er jeg overbevist om, at vi er på rette vej. Min tro på, at
vi nok skal nå i mål, styrkes af en god fornemmelse af, at der generelt i byggebranchen og
særligt hos jer, der er forsamlet her, er opbakning og vilje til et konstruktivt samarbejde om
at finde løsninger.
Jeg ser frem til at høre oplæggene og følge diskussionerne, ligesom jeg glæder mig til at
samarbejde om en national byggestandard, som vi kan være stolte af.
Med de bedste ønsker om et godt og frugtbart møde erklærer jeg hermed konferencen for
åben.
Tak!
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