ANARTARFILERINERMUT MALERUAQQUSAT
NUTAAT!
Anartarfilerinermi malittarisassat Kommune Kujallermi assigiissaarneqarput.
Maleruaqqusatigut innuttaasut, illuutillit, suliffeqarfiit kommunillu pisussaaffii pisinnaatitaaffiilu
aalajangersarneqarput.
Anartarfilerinermi maleruaqqusat anartarfinnut
imaartakkanut tankilinnullu atuuppoq.
Maleruaqqusat maajip illuisa arfineq pingajuanni 2015
Kommunalbestyrelsimit atortussanngortinneqarput.
Malittarisassat nutaat tassaapput:
Anartarfilerinermi maleruaqqusat, Kommune Kujalleq
2016
Annertunerusumik paasisaqarusuppit?
Kommunip nittartagaani sukumiinerusumik
paasisaqarsinnaavutit www.kujalleq.gl
Eqqagassat pillugit apeqqutissaqaruit Teknikkeqarfimmut
saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit, imaluunniit uunga
saaffiginnissinnaavutit: Kommune Kujalleq, oqarasuaat:
70 41 00

NYT NATRENOVATIONSREGULATIV!
Kommune Kujalleq har harmoniseret reglerne på natrenovationsområdet.
Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, husejere, virksomheder og kommunen.
Regulativ for natrenovation omhandler både ordning for tømning af tørklosetter og tømning af
samletanke.
Regulativerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 08. maj 2015.
De nye regulativer er:
Regulativ for natrenovation, Kommune Kujalleq 2016

Vil du vide mere?
Du kan finde det nye regulativ på kommunens hjemmeside www.kujalleq.gl
Har du spørgsmål omkring ordning for natrenovation, så er du velkommen til at henvende dig hos
Forvaltning for Teknik og Miljø, eller du kan kontakte Kommune Kujalleq på tlf.: 70 41 00

område og skolevæsenet. Mig bekendt har IA da indtil for
få måneder siden siddet med ved bordet og på lige fod deltaget i arbejdet og været med til at træffe de beslutninger,
der har ført kommunen ud af det økonomiske morads.
Det forekommer mig, at IA gerne vi have (beholdt) magten,
men ikke vil tage ansvaret for følgerne af den økonomiske
genopretning. IA-gruppen bør da i alt fald vide, at en forudsætning for en øget indsats, der rækker ud over det strengt
lovbundne, inden for de nævnte områder, forudsætter en
solid økonomisk baggrund.
Mangt og meget kunne da sikkert være bedre, noget kunne
givetvis også være gjort anderledes. Men jeg har da haft
oplevelsen af, at langt de fleste beslutninger hidtil har været
truffet i enighed i kommunalbestyrelsen – indtil det tidspunkt, hvor det pludselig handlede om udvalgsformandsposter.
Jeg ved godt, at IA nu sidder i opposition. Men uanset den
egentlige betydning af dette begreb står det da kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder IA, frit for at stille forslag, der i givet fald kan forbedre administrationen af de
nævnte områder og ikke mindst forholdene for de berørte
borgere. Så langt økonomien nu rækker. Men her “kommer
hønen altså før ægget”.
Og hvad har det så med Hugos spørgsmål og de 3 siumutborgmestres rapport om en “ligeværdig fremtid” at gøre?
Jo, det undrer mig, at et så væsentligt spørgsmål, en “ligeværdig fremtid”, fremtidens Grønland, tilsyneladende ofres
så lidt opmærksomhed. Efter den umiddelbare storm, der
blæste efter rapporten offentliggørelse, har der kun hersket
larmende tavshed. Efter at de mange kritiske og negative
røster er blevet fremsagt, kan man jo forsøge at tie resten
ihjel.

Jeg kan ikke vide, om og i givet fald i hvilket omfang der
arbejdes med spørgsmålet bag kulisserne. Men jeg kan da
tvivle på det. Og jeg kan i allerhøjeste grad tvivle på, at der
inden for overskuelig fremtid træffes beslutninger, der for
alvor kan vende udviklingen. Det berører mange, alle.
Derfor kunne emnet godt fortjene er seriøs behandling og
en offentlig debat.
Kunne en eller anden politiker indlede med at forklare mig,
hvad der reelt og konkret menes, når politikerne “stiller sig
på ølkassen”, slår ud med armene og taler om nærdemokrati og proklamerer, at beslutningerne skal tages så tæt på de
berørte borgere som muligt. Når jeg spørger, er det fordi,
jeg rent faktisk aldrig har kunnet se, at det handler om
andet og mere end at “købe” stemmer.
Med venlig hilsen

Vi skal stå sammen om at udvikle vores kommune
– ikke føre valgkamp i utide
Af: Jørgen Wæver Johansen, Borgmester, Siumut
Jeg har med stor interesse læst IA Kujalleq’s indlæg i
Kujataamiu nutaaq den 7. april 2016 om kommunens forbedrede økonomiske situation. Jeg får det indtryk, at IA
nærmest synes, at den efter min mening positive udvikling
er et problem.
Kommune Kujalleq var under skærpet tilsyn i knapt to år.
Ved udgangen af 2015 var kommunens økonomi genoprettet, og det skærpede tilsyn blev ophævet.
Genopretningen af økonomien blev gennemført på basis af
en lang række initiativer: En omlægning af kommunens
drift med færre ansatte, en forbedret udligningsordning, en
mere ligelig fordeling af anlægsinvesteringerne på landsplan, tildeling af flere udenskærs torskekvoter med landingspligt samt en forbedring af kommunens finansielle
aftaler.
I en økonomisk krisesituation må alle tage ansvar og også
gennemføre ikke-populære indgreb. Alle partierne i kommunalbestyrelsen deltog i genopretningsarbejdet, herunder
IA. Der var fuld opbakning i kommunalbestyrelsen til samtlige de tiltag, vi gennemførte. Det virker derfor besynderligt, at IA nu kritiserer tiltagene, når partiets repræsentanter
i kommunalbestyrelsen selv har deltaget i beslutningsprocessen hele vejen. Som vi alle ved, kan man ikke yde en
service, hvis man ikke har økonomiske midler dertil.
Omlægningerne og de nødvendige besparelser er gennemført på en sådan måde, at de mindst muligt har fået konsekvenser for kommunens service over for borgerne.
Kommunen vil altid yde den bedste service over for borgerne, ud fra den økonomiske virkelighed vi lever i, både nu
og i fremtiden – ikke ud fra en drømmeverden, hvor vi bare
kan bruge alle de penge, vi har lyst til og tro, at vi kan
ansætte endnu flere mennesker end nu. Vi bør alle være
opmærksomme på at huske, at antallet af medarbejdere må
tilpasses i forhold til befolkningens størrelse – alt andet er
udtryk for en uansvarlig politik. Til gengæld gælder det om
at friholde servicen over for borgerne mest muligt fra
besparelser.
Det er korrekt, at der er og har været problemer i socialforvaltningen, herunder ledelsesproblemer. Vi er også i en
situation, hvor vi har vanskeligt ved at rekruttere faglært
personale, f.eks. socialrådgivere. Det problem deler vi med
de øvrige kommuner. Vi arbejder målrettet med at finde
løsninger på dette rekrutteringsproblem. Dette sker i tæt
samarbejde med vores venskabskommuner, selvstyret og
selvfølgelig også vores medarbejdere. I kommunalbestyrelsen besluttede vi endvidere, allerede i september 2014, at
afsætte midler til at have en arbejdende socialudvalgsformand. IA havde denne formandspost fra maj 2013, og også
i hele 2015. Der er åbenbart bred enighed om, at dette ikke
havde den ønskede virkning i forhold til genopretningen af
socialforvaltningen.
Ligesom i resten af landet, er folkeskolens resultater ikke
tilfredsstillende. Det forsøger vi også at gøre noget ved.
Som bekendt har kommunalbestyrelsen besluttet at have
fokus på dette område, bl.a. derfor nedsatte vi et decideret
Skoleudvalg. Konkret er vi i gang med en styrkelse af
ledelserne, og vi har indgået samarbejde med Campus

Kujalleq, der skal forstærke de unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne. Der er også tilført nye
personaleressourcer til området, blandt andet en skoleudvikler, ekstra IT-medarbejdere og herudover en skolefe-ordning. Arbejdet fortsættes, hvor alle brugerne inddrages.
Selv har jeg afholdt møder med alle lærerne for at høre
deres råd, ligesom forældrene vil blive inddraget sammen
med elevrådene.
Kommunalbestyrelsen har afsat 8 millioner kroner i en
strukturpulje til børn og unge, til marginaliserede medborgere og til ældre og ældresundhed. Disse midler skal anvendes til målrettede indsatser på disse områder. Alle frivillige
og foreninger er mere end velkomne til at ansøge disse
midler. Der er en vejledning herom på kommunens hjemmeside.
Angående kulturen sker der også mange nye spændende
ting, idet der er begyndt at blive afsat midler fra strukturpuljen til konkrete tiltag inden for dette område. Med hensyn til den strukturpolitiske pulje er den jo netop etableret
for at kunne imødekomme alle gode tiltag og initiativer for
at kunne inddrage borgerne og de mange gode foreninger
og virksomheder, vi har i vores kommune, som gerne vil
være med til at gøre en forskel. Det handler om at inddrage,
delagtiggøre og skabe lyst til medansvar i befolkningen.
Alt dette ved IA i Kommune Kujalleq jo godt, for de har jo
været med til at vedtage disse tiltag. Hvorfor det igen overrasker, at man lige pludselig er imod og synes, at alting er
mangelfuldt.
Det samme gør sig gældende for kommunens lille stab af
akademiske ansatte, som jo alle er ansatte i henhold til de
normeringer som hele kommunalbestyrelsen – enstemmigt
– har vedtaget. Der er således på ingen måde tale om, at
borgmesteren ansætter ”alskens rådgivere” på bekostning af
andre. Og at hævde at besættelsen af de pågældende stillinger, som vedtaget af kommunalbestyrelsen, vil medføre serviceforringelser er politisk plat. Klarere kan det ikke siges.
De pågældende er jo netop ansat for at være med til at forbedre vilkårene for borgerne i kommunen.
Til sidst må det siges, at hvis IA Kujalleq mener, der er
nogle, der har ofret sig mest, og meget mere end alle andre,
så er disse beslutninger taget og gennemført ud fra de
beslutninger, som IA selv har været med til at træffe. Det
hjælper ikke nogen, at IA Kujalleq forsøger at løbe fra
medansvaret, det er uansvarligt. Jeg vil til hver en tid byde
konstruktiv kritik velkommen, og modtager gerne forslag til
forbedringer – men blot at stille sig op og kritisere andre
for de beslutninger, man selv har været med til at træffe –
uden at have kommet med forslag til alternative løsninger
eller beslutninger, det synes jeg er under lavmålet.
I stedet må vi se på, hvorledes vi sammen kan udvikle
kommunen frem for at for at skændes. En god måde er at
samarbejde om at få overført flere offentlige arbejdspladser
til kommunen, som projektet ”En Ligeværdig Fremtid” er
udtryk for. På tilsvarende måde gælder det om at få gang i
nye tiltag, som f.eks. råstofprojekter, således at vi kan få
skabt nye arbejdspladser og fremgang i Kommune
Kujalleq.
Den grønlandske oversættelse kan læses i næste nr.

KOMMUNE KUJALLEQ

Narsap Katersugaasivia
Pissarsiorpoq:

Narsaq Museum
Søger:

Piffissami 01. juli 2016-imiit 31. august 2016
tikilliugu katersugaasivimmi ikiortissarsiorneq sivitsuinissamik periarfissaqarpoq

Museumsassistent i perioden 01. juli 2016 til
31. august 2016 – med mulighed for
forlængelse

Katersugaasivimmi ikiorti makkua pillugit
ikiuuttassaaq:
Katersugaasiviup pisiniarfiani A34-ip eqqaaniittumi
pisiniarfimmi suliaqarneq.
Katersugaasivimmi pulaartunik sullissineq.
Bilitsinik tuniniaaneq.
Suliassat takkussortut allat suliarisarnissaat.

Museumsassistenten skal bistå med følgende:
Butiksarbejde i museumsbutikken ved A34.
Servicering af museumsgæster.
Billetsalg
Andet forfaldet arbejde.

Ilinniit naatsorsuutigineqarpoq:
Aasaq tamangajaat sulisinnaassasutit.
Tuluttut oqalulluarsinnaassasutit.
Dansk-isut oqalulluarsinnaassasutit.
Suliartortarnermi aalajaatsuussasutit.
Akunnerup naanerani sulisarsinnaassasutit.
Nutaanik ilikkagaqarnissamut
piumassuseqassasutit.
Piffissani "allaanerusuni" sulisarsinnaassasutit,
assersuutigalugu umiarsuaqartillugu.
Aasaanerani norbomarked-eqartitsisoqarnerani
piffissami 21.7-imiit 1.8 ilanngullugu
sulinerunissamut periarfissaqassasutit.

Af dig forventes følgende:
At du kan arbejde det meste af sommeren
At du taler et solidt engelsk.
At du taler et solidt dansk.
At du er mødestabil
At skal kunne arbejde i weekenderne
At du er villig til at lære noget nyt.
At du kan arbejde på ”skæve” tidspunkter bl.a. når
der kommer skibe.
At du – i forbindelse med sommerens
nordbomarked - har mulighed for, at arbejde ekstra
i perioden fra og med 21.7 til og med 1.8.

Uagut neqeroorutigisinnaavavut:
Suliffeqarfik kiffaanngissuseqarfiusoq.
Suliffeqarfik eqaalluinnartoq.
Suliffeqarfik unammillernartunik suliassalik, illit
ullormut sulinerit nammineq annertuumik
sunniuteqarfigisinnaallugu.

Vi tilbyder følgende:
En arbejdsplads med højt til loftet.
En arbejdsplads med stor fleksibilitet.
En arbejdsplads med udfordrende arbejdsopgaver,
hvor du, i høj grad, vil kunne indflydelse på din
egen arbejdsdag.

Ataatsimut isigalugu Kalaallit Nunaat aammalu
Narsaq pillugu ilisimasaqarluarnissaq
iluaqutaassaaq, kingullertulli taakkartorneqartoq
piumasaqaataanngilaq.

Generelt kendskab til Grønlands og Narsaqs
historie, vil være en fordel, men sidstnævnte er
dog intet krav.

SIK-p isumaqatigiissutai naapertorlugit
akissarsiaqartitsisoqassaaq. Atorfininnermut
atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq.
Paasissutissat sukumiinerisut:
Narsap Katersugaasiviani pisortaq Jesper Stormly
Enevoldsen oqarasuaat: 66 16 59.
Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq:
jeen@kujalleq.gl imaluunniit Narsami kommunip
allaffianut tunniunneqassalluni.
Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq
tassaavoq: 15. maj 2016.

Aflønning sker efter SIK-overenskomsten. Der
anvises ikke bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger:
Narsaq Museumsleder Jesper Stormly Enevoldsen
på tlf. 66 16 59.

Ansøgning sendes til:
jeen@kujalleq.gl eller afleveres på
kommunekontoret Narsaq.
Ansøgningsfrist er: 15. maj 2016.

