


Kommuni Kujallermi, Jørgen Wæver siuttoralugu, inuit ini-
gisaminnut akiligassaat inatsisilornikkut aqqutissiuullugu
akissarsiaannit nusutsittalerniarpaat. Kommunimi isumaqar-
poq akiligassat ima amerlatigilersimasut, akiliisitsiniarneq
pisortanit nammineerluni aallartinneqartalissasoq, innuttaa-
sut ataasiakkaat aningaasaqarnerminnut oqartussaaqataatin-
nagillunniit.
Taamatut suleriarneq akerlerilluinnaqqissaarpara!
Innuttaasutut aningaasarsiatsinnut oqaasisaarutsitaanerput,
akiliisartunik pitsaanernik pilersitsinavianngilaq.
Kommunistilli oqaluttuarisaanerata takutippaa taamatut
oqaasissaaruttitaanerup kingunerisaraa sorusussuseerunneq
soqutigisaarunnerlu. Suleriaaseq taamaattoq ”inuit qulaa-
tiinnarlugit aqutsineq” , uanga inuttut mamiagilluinnarpara.
Inuiaqatigiit pilersinneqartarput inuit ataasiakkaat sorusus-
suseqarnerisigut, piumassuseqarnikkut kajumissuseqarnitsi-
gullu akisussaaffimmik tiguseqataanikkut! Ilumoorpoq
inuiaqatigiinni nassaassaqarpoq kommunip kissataatut
ingerlanngitsunik. Tamanna arlalinnik patsiseqarsinnaavoq:

1
Inuup aningaasarsiornera akiligas-
sanut malinnaasinnaanngilaq.

2
Aningaasaatit atornissaannut tulleriiaarineq kukkusuusin-
naavoq.
3
Aningaasassaqannginneq
Inunnik malersuineq atornagu kommuni pisunut alianartu-
nut akisussaaqataanermik takutitsisariaqaraluarpoq. Ilami
avataanit isigalugu tupinnartaqaaq, inuit ilaasa taama anner-
tutigisumik akiligassaqalersarnerat, allaat ima inuunitsinnut
attuumassuteqartigisumut inigisamik akiliinissamut tunnga-
sunik. Nunarsuarmi allaffissornerput anginerpaajuvoq. Ima
paasisariaqarpoq inuiaat kalaallit inuit ataasiakkaarluta all-
affissornikkut aqunneqarnissatsinnut nunarsuarmi amerla-
nerpaanik atorfeqartitaqarluta. Taamaakkaluartorli ajornar-
simavoq inuit akiligassaqaleraangata aggersarlugit isumaqa-
tigiissuteqarnikkut akiligassamik matusinissaq qaangerias-
sallugu, imaluunniit ornillugit kasuttorfigalugit (akiligassar-
mi nassiunneqarsinnasappat sumi najugaqarnerat
nalunnginneqartariaqarmat) aaqqiissuteqarfigalugit isuma-
qatigiissuteqarfigalugit. Suleriaatsit taakku marluk taamaal-
lat akeqassapput, allaffissornermiit piumassutsimik kaju-
missuseqarnermillu takutitsilaarnissamik. Periarfissat pinga-
joraat politiinut nalunaarutiginninnissaq, INI A/S-ilu malil-
lugu amerlanerit taamaaliorfigineqaraangamik akiliisarput.
Inuimmi ilaanni eqqarsariaaseq allanngortariaqarpoq, ataat-
simummi pigisatsinnut akiliingitsoorneq isumaqaannartar-
poq, akiligassaagaluat inuit allat akilertariaqaraat.
Kommunip eqqunniagaa pinngitsaaliilluni akiliisitsiniartar-
nissaq isumaqartippara tunniutiinnartutut pissusilersorluni
inatsimmik nammineq atuutitsineq, eqqarsaatigilluaga-
anngitsoq.
Asasara Kommuni Kujalleq, suleriaaseq oqinnerpaaq ator-
neqarniarmat, isumaqanngilaq ilumoortuusoq!
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Jim Riis 
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Kommune Kujalleq med Jørgen Wæver i front ønsker at
inddrive husleje gennem lovreguleret løntræk hos den
enkelte borger. Kommunen mener at gælden har nået
sådanne højder at inddrivelse nu skal ske automatisk og
uden borgerens indflydelse på egen økonomi.

Jeg kunne ikke være mere lodret uenig i dette ønske!

At fratage os retten til selv at bestemme over vores økono-
mi giver ikke bedre betalere. Tværtimod viser samtlige
kommunistiske tiltag i historien at denne form for umyn-
diggørelse blot animerer til resignation og endnu mere lige-
gyldighed. Det er en form for ”system over menne-
sket” jeg som privat person græmmes over at skulle
leve under. 

Et samfund skabes af selvstændige individer, vores
vilje og lyst til at deltage i det og tage et medansvar
for det! Det er så korrekt at der findes delelementer i
samfundet som ikke yder helt efter kommunens
ønsker. Det kan der være flere årsager til:

1/ Privatøkonomien kan slet ikke følge med regnin-
gerne. 

2/ Man prioriterer sin privatøkonomi forkert.

3/ Man har ingen privatøkonomi.

I stedet for drive heksejagt burde kommunen i stedet
tage et med ansvar i denne ulykkelige situation. For
set udefra undrer man sig over at det kunne ende så
galt at nogle skylder så store beløb til noget så ele-
mentært som husleje. Vi har verdens største admini-
stration. Dvs. at det grønlandske samfund har ansat
flere personer pr. indbygger til at administrere os end
noget andet sted i verden. Og alligevel er det åben-
bart komplet umuligt at indkalde skyldnere til at del-
tage i frivillige afdragsordninger, eller simpelthen
banke på hjemme hos dem (man må kende adressen
da det jo netop er denne adresse der skyldes husleje
på) og presse på for en ordning. Disse to metoder
koster intet, andet end lidt vilje og lyst fra vores
alles administration. Tredje mulighed er selvfølgelig

politianmeldelse som ifl. INI A/S virker afskræk-
kende nok til at de fleste alligevel finder pengene
til at betale deres gæld. 

Det er en holdningsændring der skal til for vise
personer indser at deres manglende betalinger til vores fæl-
les kasse, blot betyder at andre så skal betale for dem.

Tvangsinddrivelsesprincippet kommunen ønsker at indføre
overfor borgerne vidner mere om en opgivende form for
selvtægt end om en gennemtænkt løsning. 

Kære Kommune Kujalleq, Blot fordi det er den lette løs-
ning, er det ikke ensbetydende med at det er den rigtige!
Med venlig hilsen 

Jim Riis

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00
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Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00
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Dermed være ikke sagt, at problemet ikke er så stort, for
uanset om de aktuelle 398 lejemål ender på den ene eller
anden måde, sluger de en masse ressourcer hos såvel INI
som boligadministrator, kommunernes socialforvaltninger
og politiet. Så noget skal / bør der gøres. Som det var til-
fældet sidste år, og forrige år, og ...

Men løsningen er altså ikke, som det ellers fra flere sider er
foreslået, at afholde et seminar. Det er ellers en meget
almindelig og hos deltagerne sikkert populær aktivitet. 
Men det er sjældent set, at der kommer positive og brugba-
re resultater. Og at holde et landsdækkende seminar for at
fastslå, at der haves et problem, som vi skal have gjort
noget ved, synes hverken at være nødvendigt eller vejen
frem.

Af samme håbløse skuffe er forslaget om, at huslejerne skal
sættes ned. Det kan man jo ikke “bare lige gøre”. Bortset
fra, at det jo så sandelig også er symptombehandling. Noget
andet er, at huslejerne i de kommende byggerier måske kan
søges minimeret. Det er dog en helt anden diskussion, som
tidligere har været fremme. Og som jo ikke løser proble-
merne i den eksisterende boligmasse.

Knud Kristiansen, landstyremedlemmet for boliger, og flere
andre med ham forstår ikke, hvorfor huslejerne stiger, uden
at man samtidig gennemfører de stærkt nødvendige renove-
ringer af boligmassen. Det giver ingen sammenhæng,
mener Knud Kristiansen. Men hans undren kan da kun
skyldes, at han reelt ved for lidt om hele området.

Manglende kendskab til den virkelige verden præger des-
værre en stor del af debatten. For hvordan kan det tilsynela-
dende komme bag på nogen, at dette restance-problem eksi-
sterer. Fra herværende kommunes side forlyder det, at man
nu vil gå i gang med at undersøge de aktuelle 149 lejemål i
Kommune Kujalleq. Blandt andet med henblik på eventuel
hjælp via den sociale lovgivning.

Kujataamiu har forhørt sig hos INI om boligselskabets pro-
cedurer i tilfælde af restancer og de heraf følgende rykkere
og mulige ophævelser af lejemål samt udsættelser. Samlet
set synes disse procedurer at være hurtige og konsekvente.
Samt hensigtsmæssige, idet der efter oplysningerne fra INI
er nær og jævnlig kontakt mellem boligselskabet, politiet
og kommunen. Så et langt stykke hen ad vejen, burde kom-
munen være bekendt med en række af sagerne i forvejen.

Idet problemet som nævnt jo langt fra er nyt, burde der
være oplysninger / statistikker over hvilke lejere, eller grup-
per af lejere, der typisk kommer i restance-klemmen. Er der
for eksempel tale om lejere, der lejlighedsvist er uden
arbejde, men som ikke i den forbindelse får reguleret den
mulige boligsikring? Lokalavisen kan af gode grunde ikke
vide det, men det er alarmerende at erfare, at kommunens
politikere og embedsmænd tilsyneladende heller ikke ved
ret meget herom.

Den netop igen opståede debat, “støjen” om man vil, har
fået diskussionen om en art “kiffak-konto” til også at blusse
op igen. Som det kan ses af en andet indlæg i dette nummer
af Kujataamiu, er der stærkt delte meninger herom. Det kan
lyde besnærende med en kiffak-konto. Men ud over de flere
problemstillinger, en sådan ordning vil rejse, er der i givet
fald også kun tale om symptombehandling.

Uanset, om man vil gøre det ene eller det andet, må de
berørte instanser have fremskaffet et klart overblik over
hvem, hvad, hvorfor, hvornår og så videre. Inden man
begynder at komme med løsningsforslag. Inden man kan
gøre sig noget håb om reelt at løse problemerne, helt eller
delvist. Inden man begynder at afholde seminarer, hvor
man reelt ikke ved, hvad det er, man taler om.

Ambulanc-it pinartoqartillugu / Oqarasuaat nuutsitsisartoq: 64 22 11
Nakorsiartarfik: 80 11 22
Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissamik inniminniineq nal. 08.00 - 10.00.
Pingasunngorneq matoqqasarpoq, pilaaviisarneq pillugu.
SMS 21 30 00 atorlugu ulluni ukunani;
ataasinngorneq, marlunngorneq, sisamanngorneq tallimanngornerlu ilanngullugu.
Eqqaamallugu inuup nr.-a kisiat sms-kut allassagakku.
Nakorsiartarfimmiit nal. 13.00 nallertinnagu sianerfigineqarumaarputit.

Ambulance akut / Telefonomstilling: 64 22 11
Ambulatoriet: 80 11 22
Gratis tidsbestilling: 08.00 - 10.00.
Onsdag lukket p.g.a operationer.
SMS dit personnummer til mobil 21 30 00, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Husk kun personnummer.
Ambulatoriet ringer herefter tilbage på det mobilnummer inden kl. 13.00.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Napparsimavik Qaqortoq
Sygehuset Qaqortoq
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Qaqortumi Innutaasunut nalunaarut.
Qaqortumi Qaava Festsal, Nipinngaaq B-1213, Teknik, Bolig & Miljø-mit ingerlanneqaraluartoq, 
Kultur- og Fritidsafdeling-imit ingerlanneqalertussaammat tassunga tungatillugu 
ilisimatitsissutigineqassaaq ulluinnarni Kommune Kujalliup Allaffiatut ammasarfeqassammat 
ataasinngornermi marlunngornermilu nal. 09.00 – 15.00-mut, pingasunngornermi matoqqalluni, 
sisamanngornermi 09.00 – 16.00-mut tallimanngornermilu 09.00 – 15.00-mut ullormiit 16-02-2015-miit.


