Kujataani angallannikkut kiffartuussinissamut isumaqatigiissut 2017-mi atuutilertussaq partiit Naalakkersuisuutitallit piaarnerpaamik atorunnaarsittariaqarpaat.
Partier med Naalakkersuisutmedlemmer må omgående omstøde den serviceaftale
for Sydgrønland 2017.
Pilersaarusiornerit ataqatigiissaarinermillu ajorluinnartumik
kinguneqartussamut aaqqissuuseriaatsimik ullutsinnut
naleqquttumik ujartueqqullugit Kujataani Inuit Ataqatigiit
kommunalbestyrelsimilu ilaasortaatitaat piumasaqarput
Kujataani innuttaasut silaannakkut immakkut kiffartuunneqarnerat, napparsimasunillu angallassineq pitsaanerusoq
perusuppaat.
Aasami ukiumilu kujataata avatangiissai immikkuullarissuunera tunngavigalugu, ukiukkut kangerluit sikusarnerat,
upernaakkullu sikorsuaqartarnera eqqarsaaatigalugit pingaaruteqarluinnarpoq kiffartuussineq pitsaanerpaaq ujartorneqassasoq.
Isumaqatigiissiorneq atuutussanngortussaq peqqissaarulluinnarlugu aallaqqaataanniit pilersaarusiorneqartariaqarsimagaluarpoq, pineqartut kalluarneqartussat tamaviisa isumasiorluareerlugit.
Una isumaqatigiissut arlalitsigut pitsaaqquteqarpoq angalaniat ilaasa akikillisaavigineqarsinnaanerat anguniarneqarsimammat.
Ilinniartut peqatigiiffiillu sinerissamiit angalasarnerat
aamma kalluarneqanngitsoornavianngimmat eqqaasariaqarput.
Silamik teknikkikkulluunniit peqquteqarluni kinguaatoornerit ilisimalluakkavut nalaanerini akisunaarisalertussanut
siooranartoqaqaaq.
Nunarput isorartuvoq, taamaattumik kikkut tamarmik angalaniat periarfissaqartinnissaat anguniartariaqarnera ilanngullugu pingaarutilittut isiginiarneqarnissaat naliliiniarnermi
ilaatillugu angusariaqarnera kaammattuutigissavarput.
Siusinnerusukkut pissusiusimasut imaatigut silaannakkullu
ataqatigiissumik angalasinnaaneq piumasaraarput, tassani
nunaqarfiit puigornagit.
Erseqqissaatigerusupparputtaaq kujataamiut una kisimi kissaatiginngimmassuk imaannakkut angallanneqarneq, kisialli
silaannakkut angallassinerup saniatigut immakkut isumannaatsumik angallanneqarnissaq. Angallannermi naalakkersuisup Knud Kristiansen-ip tamanna paatsoorsimammagu
ajuusaarnaqaaq. Oqarami innuttanit piumasaqaatit tusaaniarsimallugit, kikkut pivai, aamma taava kikkut aperineqarsimappat?
Naggataagut sulinngiffeqarnermi sulisartut kattuffii, sulisitsisullu kattuffii kaammattortariaqarparput ilaasortatik sulisorisatillu angallannermi periarfissagissaarnissaanik akuullutik inuit angalaniat ikorfartorneri qaffasinnerusariaqarnerat.
Kissaatigissavarput naalakkersuisut siulittaasuat saqqummertariaqalersoq, suliassaq imaannaanngimmat akisussaaffimmik tigusisariaqalermat.
Kujallermi kommunalbestyrelsimi ilaasortat;
Stina Egede Nørbæk, Avaaraq Olsen, Debora Kleist, Ole
Mølgaard-Motzfeldt, Lasse Davidsen kiisalu Kujataani
Inuit Ataqatigiit.

Den nye serviceaftale kan få katastrofale følger med hensyn
til planlægning og koordinering fremover, og derfor opfordrer IA’s Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommune
Kujalleq, Naalakkersuisoq for infrastruktur om at finde en
mere tidssvarende løsning.
Borgerne i Syd efterlyser en mere tidssvarende løsning med
hensyn til transport både i luften og til vands og med hensyn til sygetransport.
Sydgrønland har helt specielle forhold både vinter og sommer. Fjordene fryser til is om vinteren og storisen generer
trafikken til havs, om foråret og sommeren. Derfor kræves
der meget tilbundsgående og omhyggelige høringer hos alle
relevante aktører før der laves serviceaftaler for det kommende år.
Mht. til serviceaftalen for 2017 er der flere gode tiltag for
rejsende, såsom rabat for særlige grupper. Men hvad med
de studerende og for foreninger?
Hvad med de forringede forhold i tilfælde af dårligt vejr og
tekniske problemer? Vi kender alle til specielle forhold der
er i landet. Det er meget utrygt, at se frem til eventuelle forhøjede udgifter som er høje nok i forvejen.
Vores land er vidstrakt, derfor opfordrer vi Naalakkersuisut
til nøje, at tilgodese alle har lige ret med hensyn til mobilitet.
Vi har her i Syd tidligere udtrykt ønske om koordineret
transportmulighed både til vands og i luften, og ikke
mindst, ikke at glemme bygdernes behov.
Vi vil gøre opmærksom på, at vi i Syd kommunen ikke kun
ønsker transport til vands, men ønsker en sikker transport
både til vands og i luften og det ser ud til at Naalakkersuisoq for Infrastruktur Knud Kristiansen har misforstået
ønsket og det er meget beklageligt. Når han siger, at han
har tilgodeset ønsker fra Syd kommunen, hvem refererer
han til? Hvem er blevet hørt? Hvad med de arbejdspladser
og dermed skatteindtægter som kommunen vil miste?
Slutteligt vil vi opfordre fagforeninger og arbejdsgiverforeninger til at være med til at løfte forholdene for deres
medlemmer med hensyn til transport og befordring.
Vi opfordrer også Formanden for Naalakkersuisut til at
være mere synlig og ansvarsbevidst i sager som dette meget
alvorlige tilfælde.
Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq:
Stina Egede, Avaaraq Olsen, Debora Kleist, Ole MølgaardMotzfeldt, Lasse Davidsen samt Inuit Ataqatigiit i
Kommune Kujalleq.

Tuaviupilunneq kingunerlutsitsisarpoq, taamaammat meeqqanik
ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut
kinguartinneqarli!
Hastværk er lastværk, udsæt derfor behandlingen af
lovforslaget om støtte til børn!
Qularutigineqassanngilaq Kommunit Isumaginninnermut
aammalu Ilaqutariinnermut ataatsimiititaliaat inatsisissatut
siunnersuummut tusarniaanerni marluusuni akissutissanik
sukumiisunik tunniusserusullutik nukippassuit atorsimammatigit.
Inatsisissatut siunnersuummi siunertarineqartut Kommuninut aammalu Kommunit isumaginninnermik suliaqarlutik
atorfilittaannut qanoq kinguneqassanersut nalilersorluarsinnaniassagatsigit naatsorsorsinnaaniassagatsigillu siunnersuut sukumiisumik qulaajarniarsimavarput. Tassunga
aamma sanilliunniarsimavarput ullumikkut inatsisit atuuttut
naapertorlugit, sulisussanik suliassaminnut ilinniarsimasunik najumminninniartarnitsinni pissarsiniartarnitsinnilu
ajornartorsiuteqarnitsinnut qanoq sunniuteqassanersoq.
Unikallalluta nassuerutigisariaqarparput, inatsisissatut siunnersuut annertoorujussuaq taassumalu ilassutitai aamma
annertoorujussuit pillugit akissuteqarnissatsinnut naammaginartumik suliarinissaannut piffissaliussaq sivikippallaarujussuarpoq, aarleqqutigaarput meeqqanik ikiorsiisarneq pillugu inatsisitigut sinaakkusersuinissami siunertat pitsaagaluaqisut, siunnersuummi pineqartumi Inatsisartunullu saqqummiunniarneqartumi naammassineqarsinnaanavianngitsut,
taamaammallu maanna mianersoqqusivugut!
Inatsit taamak iluseqarluni atuutsilersinneqassappat, Namminersorlutik Oqartussat aammalu Kalaallit Nunatsinni
Kommunit arlalissuartigut inatsisip atuutsinneqarnerani
naammassinninniartarnissaat, taamaalillutillu innuttaasunik
sullissinissaat ilaannakuussasoq aarleqqutigaarput.
Sakkortuumik kaammattuutigaarput Naalakkersuisut Namminersorlutillu Oqartussat suliamut tunngatillugu kigaallassasut, inatsisisatullu siunnersuut sukumiisorujussuaq piffissaqartitsilluarluni suliarineqalissasoq, suliarinninnerullu
ingerlaqqinnerani attuumassuteqartut ullumikkumit annertunerusumik tusaaniarneqassasut.
Amigaataasunik inatsisissatullu siunnersuummi
teknnikkikkut ajornartorsiutaasunik matumani taakkartuisinnaagaluarpugut, taamaaliornatali matumuuna
imatut siunnersuteqarpugut:
• Inatsisissatut siunnersuut UKA16-mit peerneqassasoq
• Namminersorlutik Oqartussanit Kommuninillu
inuttalikkamik inatsisissap piareersarnerani
suleqatigiissitaliamik pilersitsisoqassasoq
• Inatsisissatut siunnersuut UKA17-mi Inatsisartunut
siullermiigassanngortillugu piareersarneqassasoq
Taamaassinnaanngippat:
Tusarniaaneq sivitsorneqassasoq, taamaalilluni siullermeerneqarnera Inatsisartut upernaakkut 2016-mi ataatsimiinneranni siullermiigassanngortinneqassasoq

Der skal ikke herske tvivl om at Kommunernes Social- og
familieudvalg har brugt mange kræfter til at fremkomme
med grundig høringssvar i begge de gange lovforslaget har
været til høring.
Vi har hver især bestræbt os på at belyse og beregne de tiltag der med lovforslaget tiltænkes. Vi har brugt mange og
store ressourcer til at analysere og gennemdrøfte de mulige
konsekvenser for Kommunerne og de kommunalt ansatte,
der varetager sagsbehandling på social- og familieområdet.
Dette også set i lyset af at det med det eksisterende lovgivningsmæssige rammer, er meget svært at fastholde og
rekruttere kvalificeret arbejdskraft på området.
Vi må bekende kulør, vi har simpelthen haft al for lidt tid til
at behandle det meget omfattende og omfangsrige lovforslag og de dertil hørende bilag, vi er bange for at intentionerne med gode lovgivningsmæssige rammer til hjælp til
børn, slet ikke harmonerer med det lovforslag der agtes at
blive fremlagt overfor Inatsisartut, hvorfor vi sammen nu
råber vagt i gevær!
Det vil simpelthen være uforsvarligt at give grønt lys til
implementering af en lov, hvis store dele af indholdet hverken Grønlands Selvstyre og Kommunerne vil være i stand
til at håndhæve til borgernes bedste.
Vi opfordrer kraftigt til at man fra Naalakkersuisut og
Selvstyret sætter tempoet ned, og giver det meget vigtige
lovgivningsmæssige tiltag det fornødne tid, hvortil de
involverer parter langt mere end tilfældet bliver hørt.
Vi kunne nævne adskillige mangler og lovtekniske problemer, men her og nu skal vi opfordre til følgende:
• Lovforslaget bliver taget af fra EM16
• Der nedsættes en lovforberedende udvalg på tværs af
Grønlands Selvstyre samt Kommunerne
• Forslaget bliver gjort klar til 1. behandling under EM17
Alternativt:
Høringen forlænges således at 1. behandlingen kommer på
Inatsisartuts dagsorden under FM16

Kommunit Isumaginninnermut Ilaqutariinnermullu
ataatsimiititaliaat sinnerlugit /
På vegne af Kommunernes Social- og Familieudvalg,

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta /
Med venlig hilsen
Karla Egede Bisgaard (S) Poul Hansen (D)
Alfred Olsen (S) Kristian Jeremiassen (S)

