






apeqqutaatillugu utoqqalinersiuteqarsinnaalereersimasup
utoqqalinersiarisinnaasai ilanngarneqartartussaammata, kisi-
annili aapparisaq kisimiilluni isertitaqartarsimappat taava
utoqqalinersiaritinneqartartut 50%-ii tunniunneqarsinnaati-
taasarput - aapparisaq qanorsuarluunniit isertitaqortutigiga-
luarpat.   

Naggataatigut erseqqissaatigissavara allakkat nassiunneqar-
tartut assigiissaakkat – suleriaaserpullu - pitsanngorsarniar-
lugit suliaq ingerlatilereeratsigu. Aamma inuk kinaluunniit
oqartussaniit sullinneqarnermini eqqunngitsumik pineqarso-
riguni naammagittaalliornissaminut pisinnaatitaajuarpoq,
taamaattumik paasiuminaatsippara aviisimi aaqqissuisup
naammagittaalliornissaq allaat pisariaqannginneralugu
allaaserisamini allammat. Taamatuttaaq allaaserisami inuk
aallaavigineqartoq kaammattussavara kommunimut saaffi-
ginneqqullugu, suliammi tamaasa maleruagassat naapertor-
lugit eqqortumik naammassineqarnissaat pingaaruteqarmat.

Aaqqissuisup akissutaa:
(IB) Aaqqissuisup nuannaarutigaa kommunip  allattoqarfia,
isumaginninnermi pisortaq Bodil Svare aqqutigalugu, nor-
mumi kingullermi saqqummiunneqartoq akissuteqarfigim-
magu. Isumaginnermi pisortap aallaqqaasiullugu isumaliu-
tersuutigimmagu, illoqarfiup aviisiata tusagassiornissamut
tunngatillugu ileqqorissaarsimannginneraanera, aaqqissui-
sup sakkortunerpaamik tunuartittariaqarpaa.

Aaqqissuisup ataasinngornikkut, Kujataamiu sisamanngor-
nikkut saqqummertussaasoq, allaaserisaq qarasaasiakkut
isumaginninnermi pisortamut nassiuppaa ima oqaasertaler-
lugu: ”oqaaseqarfiginissaanut  periarfissaqarpusi/-tit”.
Taamaammat kommuni oqaaseqaateqarnissaminut periarfis-
sinneqarsimagaluarpoq, akissutigisimasinnaasaagalualu
ilanngullugu saqqummersinneqarsimassagaluarpoq.

Isumaginninnermi pisortap akissummini kissaatigigunarpaa
”sammineqartoq illuinnaasiunngitsumik ersersinniarlugu”.
Isumaginninnermili pisortap akissutaani takujuminaappoq
illuaniit isigalugu allaanerusumik saqqummersoqarnera.

Isumaginninnermi pisortap inatsit tunngavigineqartoq,
Kujataamiup kingullermik saqqummersumi allaaserisaa,

saqqummiuteqqippaa. Bodil Svarep saqqummiuppaa, aala-
jangersagaq inunnik assigiinngitsunik sullissinermik kingu-
neqarsinnaanera. Ilumoorsimasinnaavormi, tamannali utoq-
qalinersiat pillugit kommunip allattoqarfiata ingerlatsinera-
nik uparuaanermut attuumassuteqanngilaq. Akissuteqaammi
oqaaseqatigiit tulliit ima aallartittut ”Aappariit tamarmik
aningaasarsiaqarpata,…” isumassaqanngiivippoq, sammi-
neqartumullu paasinarnerulersitsinani.

Isumaginninnermi pisortaq isumaqarpoq ”kommunip pisus-
saaffini naammassisimagai inatsisit malittarisassallu malil-
lugit. ” Isummerneq patsisilersorneqarpoq ”utoqqalinersiu-
teqarnissamik qinnuteqaat atuuttuartussaammat”.
Tamannami ilumoorluarsinnaavoq, kommunilli nammineer-
luni ukiut tamaasa nalilersueqqittarnera, patsisigineqarsin-
naanngilaq, ukiut tamaasa kukkusumik tunngaveqarluni iti-
gartitsisarnermut! 

Kommunimmi inatsit toqqammavigineqartoq eqquutinngi-
laa, tassani allassimammat, inuk suliffeqarnerminit utoqqa-
linini pillugu suliunnaartussanngorpat , aningaasatigut atu-
gassai, naatsorsorneqartassasut siunissami isertitassai aal-
laavigalugit.

Nuannaarutigiinnarsinnaavarput, kommunip paasititsinera
najoqqutaralugu, allakkat nassiunneqartartut pitsanngorsar-
niarneqalermata, innuttaasunillu sullissineq aammattaaq pit-
saanerulersinniarneqarmat. Ajornartorsiulli pineqartoq –
utoqqalinersiat allaffissornikkut ingerlanneqarnerat – ukiut
sisamat matuma siornagut isornartorsiorneqareermat, piffis-
sanngorsimassaaq pitsanngorsaanissamut.
Allaffissornikkullu suliarineqarneri taama kukkuneqartigip-
pata, suleriaaseq massakkorluinnaq allanngortittariaqarpoq.

Naggataatigut oqaatigerusuppara, aaqqissuisoq allassi-
manngimmat” piffissajaataannaasasoq maalaarummik nas-
siussinissaq…” Normup siuliani allassimavoq ”piffissajaa-
taginnassagunarpoq…, maalaaruteqarniaraanni”.
Tamannami pisariaqartussaanngikkaluarpoq, ukiummi
sisamat qaangiuppulli iluarsisariallit uparuarneqareersimap-
put. 
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trukket sin ansøgning tilbage. Derfor skal ansøgningen vur-
deres hvert år i henhold til gældende regler og på baggrund
af vurderingen, skal ansøgeren meddeles om udfaldet af
beslutningen. I dette tilfælde har kommunen opfyldt sin for-
pligtelse efter gældende lovgivning og regler. 

Lovgrundlaget
Lovgivningsgrundlaget, som også blev nævnt i artiklen i
Kujataamiu, fastslår, at alderspensionister, der ikke har per-
sonlig indtægt, er berettiget til at få udbetalt 50 % af alders-
pensionsbeløbet for en enlig alderspensionist uanset hvor
meget en ægtefælle eller dermed ligestillet, tjener. Denne
bestemmelse kan være diskriminerende for pensionister
med ægtefælle eller samlever. Såfremt begge par har ind-
tægter, kan der udbetales 50 % af alderspensionen, hvis kun
alderspensionistens samlever eller ægtefælle har indtægter,
også selv der er tale om indtægter hos samlever eller ægte-
fælle. 

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at vi allerede er i
gang med at forbedre standardiserede breve der sendes fra
kommunen, ligesom vi også arbejder på at forbedre vores
måde at betjene borgerne på. Enhver, der føler sig dårlig
behandlet fra myndighedernes side, har altid har ret til at
fremsende en klage, derfor har jeg svært ved at forstå
redaktørens skrivelse om, at det vil være tidsspild hvis man
vælger at sende en klage til kommunen. Jeg vil således
opfordre den person, som omtales i artiklen, om at rette
henvendelse til kommunen, idet det er vigtigt, at samtlige
sager handles på en korrekt måde i henhold til gældende
retningslinjer. 

Redaktionelt svar:
(IB) Redaktøren hilser med glæde, at den kommunale
administration ved socialchef Bodil Svare har reageret på
indlægget i forrige nummer og er kommet med ovenstående
svar. Socialchefens indledende betragtninger om lokala-
visens påståede manglende overholdelse af god presseetik
må redaktøren dog på det bestemteste afvise.

Redaktøren fremsendte mandagen, inden Kujataamiu
udkom om torsdagen, artiklen i sin fulde ordlyd til social-
chefen via en e-mail med blandt andet denne ordlyd: “I / du
er velkommen til at kommentere dette.” Der har således
være rimelig tid til for kommunen at kommentere indlæg-
get, og redaktøren ville i givet fald naturligvis have medta-
get et eventuelt svar sammen med artiklen.

Socialchefen ønsker angiveligt med sit svar at “give et
mere nuanceret billede af sagen”. Det er dog svært at se, at
socialchefen kommentarer skulle give anledning til at se
sagen fra en anden side.

I sit svar gentager socialchefen en del af det lovgrundlag,
som blev nævnt i artiklen i forrige nummer. Bodil Svare
bemærker, at bestemmelsen kan være diskriminerende. Det
er muligvis korrekt, men det er i øvrigt irrelevant i relation
til den kritik, der fremføres af kommunens administration
af penionsreglerne. Den næstfølgende sætning i svaret, der
indledes med “Såfremt begge par har indtægter, ...” er ren

volapyk og bibringer som sådan på ingen måde til en større
klarhed.

Socialchefens mener, at “kommunen har opfyldt sin for-
pligtelse efter gældende lovgivning og regler”. Dette syns-
punkt begrundes med, at “en ansøgning om alderspension
bliver ved med at være gældende”. Det er da muligvis også
korrekt, men det forhold, at kommunen af sig selv hvert år
foretager en ny vurdering, forklarer da på ingen måde, at
man så hvert år på fejlagtigt grundlag meddeler afslag!

Kommunen overholder nemlig ikke gældende lovgrundlag,
som fastslår, at en person, der overgår fra arbejdslivet til til-
værelsen som pensionist, skal have sine økonomiske for-
hold vurderet på grundlag af den fremtidige indkomst.

Det er da glædeligt at erfare, at kommunen efter sigende er
i gang med at forbedre de standardiserede breve og forbed-
re betjeningen af borgerne. Men når den aktuelle problema-
tik – administrationen af alderspensionerne – var genstand
for tilsvarende kritik for 4 år siden, synes det at være på
høje tid. Og når administrationen er behæftet med så alvor-
lige fejl, bør praksis ændres her og nu.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at redaktøren ikke har
skrevet, at “det vil være tidsspilde hvis man vælger at sende
en klage ...”. I artiklen i forrige nummer stod der, at “det
forekommer at være spild af ... tid, hvis man skal være nød-
saget til at klage”. Fordi det burde ikke være nødvendigt
ikke mindst set i lyset af, at der blev gjort opmærksom på
forholdet allerede for 4 år siden.
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Jørgen Vetterlain soraarnerani inuulluaqqullugu ilassinninneq

Kommunaldirektør Jørgen Vetterlain ukiut qulit affarlu 
Qaqortup Kommuniani/Kommune Kujallermi atorfeqareerluni soraarninngulerpoq.

Tassunga atatillugu siornatigut maannakkullu suleqataasimasut/suleqataasut soraarnerani inuulluaqqullugu 
ilassinninnissamut qaaqqorusuppakka:

TALLIMANNGORNEQ ULLOQ 30. JANUAR 2015 
NAL. 14.00 - 16.00

QINIKKAT ATAATSIMIITTARFIAT, KOMMUNE KUJALLEQ

INUSSIARNERSUMIK INUULLUAQQUSILLUNGA
Frank Hedegaard Jørgensen

Pisortaanerugallartoq

Afskedsreception for Jørgen Vetterlain

Kommunaldirektør Jørgen Vetterlain går efter 101/2 års ansættelse i 
Qaqortup Kommunia/ Kommune Kujalleq på pension.

I den forbindelse vil vi gerne invitere tidligere og nuværende samarbejdspartnere til afskedsreception:

FREDAG DEN 30. JANUAR 2015
KL. 14.00 - 16.00

BYRÅDSSALEN, KOMMUNE KUJALLEQ

MED VENLIG HILSEN
Frank Hedegaard Jørgensen

konstitueret kommunaldirektør

KOMMUNE KUJALLEQ

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu

Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.

Ammarsarfiit.
Ataas. - tall.
Mandag - fredag

Arfininngorneq
Lørdag

Åbningstider

10.00 - 17.00

10.00 - 13.00

K U J A T A A N I
ISARUSSAT

BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE

tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39


