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Tale
Tak for muligheden for at tale ved denne lejlighed, og så om et emne der ligger mig og
Aalborg så meget på hjertet.
Tak til Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland, Lokale og Anlægsfonden, Dansk
Boldspil-Union og Idrættens Analyseinstitut for at stå bag dette arrangement.
Det dansk/grønlandske samarbejde rummer så mange muligheder, og vi har så gode
betingelser, at vi også opnår rigtig meget sammen.
Et kendt citat siger, at ”hvor der er vilje er der vej”.
Det er jeg enig I, men den vej vi vælger, vælger vi sammen, og vi skal være rigtig dygtige
sammen til at sikre resultaterne.

Min by Aalborg
Aalborg er en by i rivende udvikling med ca. 210.000 indbyggere, og et fortsat voksende
indbyggertal.
Der er gang i byggerierne med mange attraktive ungdomsboliger og nye boligområder, og
vi er blevet en levende studieby, hvor hver femte indbygger i dag er en studerende.
Vi prioriterer sporten højt – og er vært for mange sportsbegivenheder. Næste sommer i
2017 er Aalborg vært for DGIs landsstævne, det er Danmarks største idrætsfestival.
Vi forventer 25.000 deltagere – og det bliver rigtig stort med velkomstceremoni på vores
smukke havnefront.
Mere end 25 forskellige idrætter – som badminton, golf, løb, landevejscykling, gymnastisk
og håndbold.

Et fremragende samarbejde
Nordjylland har stærke samarbejdsrelationer med Grønland, og med Aalborg som
basishavn har vi den fornødne viden om logistikken til og fra Grønland. Denne viden skal
bringes i spil i forhold til at skabe øget eksport fra Grønland.
Aalborg samarbejder om mange emner: bl.a. erhvervsudvikling i Nuuk og Nordjylland,
herunder samarbejde om arktisk logistik og eksport.
De nye industrier i Grønland og den voksende internationale konkurrence betyder, at der
vil blive stillet større krav til bl.a. kvaliteten og dokumentationen af den viden, der
anvendes. Derfor er der et stort behov for forskning på området for at få samlet, skærpet
og dokumenteret de unikke grønlandske kompetencer inden for logistik og arktisk drift. Så
de kan sikres og anvendes til at udvikle nye forretningsområder for de grønlandske
virksomheder.

Fokus på sporten
Uddannelse, kultur, sporten, forskningen og turisme er alle emner, som vi enten har på
tegnebrættet, eller som vi allerede har samarbejdet om.
Fokuseringen på sporten betyder, at vi gennem foreningslivet og fællesskabet får lejlighed
til at udvikle os som mennesker og med demokratiske og menneskelige værdier.
Foreningslivet er også med til at forme kommende ledere, der gennem foreningsarbejdet
udøver ledelse og bestyrelsesarbejde. Det er vigtigt for opbygningen af fremtidens
samfund.
Det forudsætter, at vi prioriterer og fokuserer på indsatsen og værdsætter de frivilliges
indsats.

Nordjylland – et arktisk kompetencecenter
I Nordjylland har vi mange aktører som dagligt arbejder i det arktiske felt og i særdelshed i
det dansk/grønlandske samarbejde.
Nordjylland udbygger sin rolle som Arktisk kompetencecenter og bruger kompetencerne i
en national og international kontekst. Der er mere end 40 års samarbejde og videndeling til
gavn for udviklingen af rigsfælleskabet.
Der er iværksat en lang række initiativer på området herunder etablering af et Det Arktiske
Hus i Aalborg.
Huset samler Nordjyllands arktiske aktører i en styrket strategisk satsning, med henblik på
at opnå øget samarbejde på tværs af Atlanten og internt i regionen.

Arctic Consensus har ligeledes etableret North Denmark Arctic Dialogue med det formål,
at sætte fokus på Nordjyllands rolle i forhold til Arktis, samt sætte fokus på og diskutere
relevante problemstillinger.

Nordjylland er den naturlige samarbejdspartner
Nordjylland udvikler og udbygger samarbejdet med Grønland. Grønlandshandlen er i dag
blevet en del af en global dagsorden med større påvirkninger udefra.
Nordjyllands evne til at fastholde handlen vil i høj grad afhænge af om Nordjylland formår
at skabe værdi for Grønland.
Derfor arbejdes der målrettet med erhvervsrettede initiativer, der kan skabe værdi for
Grønland. Blandt andet er der skabt en fælles vækst- og investeringspulje i samarbejde
mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune.
Puljen har til formål at støtte aktiviteter, der kan skabe vækst og arbejdspladser på begge
sider af Atlanten. Arctic Consensus har igangværende projekter inden for eksport fra
Grønland, logistik og turisme i samarbejde med grønlandske aktører.

SEASHOW
Der eksisterer og arbejdes kontinuerligt på at udbygge samarbejdet på
uddannelsesområdet blandt andet har Det Grønlandske Hus i Aalborg taget initiativ til
SEASHOW.
SEASHOW er en sejlende uddannelsesmesse med besøg på Grønlands vestkyst, hvor en
bred vifte af Nordjyllands uddannelsestilbud er repræsenteret.
Aalborg Universitet har ligeledes styrket deres arktiske engagement i en nyligt etableret
tværfakultær platform: AAU Arctic.

Afrunding
Som I nok kan høre, så har Aalborg har et særdeles godt og omfattende samarbejde med
hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq.
Det er et ambitiøst samarbejde, og jeg værdsætter i den grad samarbejdet med min
kollega Asii Chemnitz Narup.
Vi er enige om, at vi godt kan lægge barren højt og har indgået et samarbejde, som
dækker alle forvaltningsområder i de to kommuner.
Der er så mange muligheder på tværs af Atlanten for, at vi kan anvende hinandens
erfaringer til gavn for hinanden.
Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde – og de kommende dage her i Nuuk!

