mune aningaasarsiornikkut imminut napatittoq, inuussutissarsiornikkut periarfissarissaartoq, ineriartornerlu aalisarnermik aalisakkanillu suliffissuaqarnermik, nunalerinermik
uumasuuteqarnermillu, aatsitassarsornermik, takornarissanik sullissinermik kiisalu inuussutissalerinermik suliffissuaqarnermik toqqammaveqartoq.
Tamanna iluatsissappat pisariaqarpoq aalisarnerup iluani
annertunerusumik suliarinneqqaarneq naleqartitsinerullu
annertusaavigineqarnissaat siunertaralugu nunamut tulaassisussaatitaaneq aallaavigisariaqarparput.
Inuussutissarsiuteqartut suleqatiginerisigut ilorraap tungaanut aallareerpugut, sulili annerunerungaartumik iliuuseqarsinnaallutalu anguniagassaqaqaagut. Naalakkersuisunik pitsaasumik oqaloqateqartarnerit suli pisariaqarput.
Pingaartumik avataasiortunut nunamut tulaassisussaatitaaneq aqqutigalugu aalisartunut ukiut arlalikkaarlugit pisassiisarnissamik isumap pingaaruteqassusiata paasineqanissaa
qulakkeerneqartariaqarmat.
2016-ip ingerlanerani kommunimi umiatsialiviit pingasut
sananeqarput - Narsami, Alluitsup Paani, Aappilattumilu –
taamaaliornikkut aalisartut piniartullu angallatiminnik iluarsartuussinissamut, atortunik aaqqissuussinissamut neqitsersuinissaminnullu periarfissaqalerput.
2016-imi novembarip naalernerani Kujaataani Aalisartut
Piniartullu Suleqatigiit (KAPS) kiffartuussinermik isumaqatigiissummik atsioqatigineqarput, januaarillu aallaqqaataa
2017 aallarnerfigalugu kommune tamakkerlugu kalaalimineerniarfiit, umiatsaliviillu ingerlannerat akisussaaffigilissavaat, soorluttaaq aalisartunik piniartunillu siunnersuisarnissaq akisussaaffigilissagaat kiisalu Kommune Kujallermi
inuussutissarsiutip nutarsarnissaanut ineriartortitsinissaanullu aningaasaliissutit ingerlatissagaat.

Tanbreezimi GME-milu suliniutit pineqartillugit.
Taakku saniatigut Nalunami kuultiorfik maanna Islandimiut
suliffeqarfiannit Arctic Resourcesimit ingerlatarineqalersimavoq. Suliffeqarfimmit neriulluaatigineqarpoq kuultimik
piiagasssamik Nalunap qaqqaani suli nassaartoqarsinnaasoq, taamaammallu kuultisiorfiup ammaqqinnissaa periarfissaalluarsinnaasoq. Tassunga ilutigitillugu tulluusimaarutigaarput ukiuni kingullerni Common Core aqqutigalugu aatsitassanik qallueqataanissaminnut pikkorissarlutik naammassisarsimasut 43 %-ii kommuunitsinninngaaneermata,
taamaammat piareersarluta suli ingerlarsorpugut.
Pisinnaasut tamarmik namminneq inigisaminnik piginnittuussapput, taamaalilluni utoqqaat, innarluutilillit, inuuniarnermikkullu qajannartumik inissisimasut kisimik pisortat
inissiaataanni attartortakkani najugaqarnissaminnut siunissami periarfissaqalissapput. Taamaammat 2016-imi
Kommune Kujalliup inissiaatai illoqarfimmiittut nunaqarfinniittullu arlaqaqisut attartortunut tunineqarput. Taama
iliuuseqarneq 2017-imi nanginneqassaaq, neriuutigaaralu
qinersivimmi tullermi suliniut ingerlatiinnarneqassasoq.
Tamatuma saniatigut Namminersorlutik Oqartussat inissiaataasa kommunitsinniittut tigunissaannut periarfissiisoqarnissaa suleqatigiinnikkut suliniutigineqassaaq, taamaaliornikkut attartortut pitsaanerusumik sullinneqarnissaat angujumallugu uagut nammineq inissiaatileqatigiiffimmik aallarniisinnaanngussaagut.
Illoqarfinni pingasuni aqqusinernik aserfallatsaaliineq pitsanngorsagassaavoq. Sumiiffinni namminneq aaqqiissutissatut periarfissaasinnaasut ujartuiffigissavagut, aserfallattoqarsimatillugulu piaartumik suliarisarnissaat siunertaralu-

2016-ip ingerlanerani Destination South Greenlandip pilersinneratigut kommunimi takornarissanut suliniutit namminersortunngortissimavagut, soorlu aamma ingerlatsinermik
isumaqatigiissut atsioqatigiissutigineqartoq.
Taamatuttaaq nunalerineq uumasuuteqarnerlu siuarsaavigalugillu nutarteriffigineqarnissaat 2017-mi suliassaavoq pingaaruteqarluinnartoq, sulineq aallartissavarput januarip naalernerani nunalerineq pillugu isumasioqatigiissitsinikkut,
tassani siunnerfilersuisoqassaaq suliassallu aallarnisarneqassallutik.
Eqikkarlugu oqaatigineqarsinnaavoq aalisartoqarnikkut
piniartoqarnikkullu aammattaaq takornarialerinermi suliniutit akisussaaffiillu suliassanngorlugit agguataarsimagatsigit,
taamatullu inuussutissarsiutinik pineqartunik pingaartitsisunut akisussaaffik tunniussimallutigu - tassa taama iliorluta
innuttaasut kommunip ineriartorneranut ingerlaavartumik
innuttaasut peqataatinnialersaarpavut, tassami angusarissaarnerussaagut - ataatsimoorluta kivitseqataanitsigut, tamattalu akisussaaqatigiinnitsigut.
2017-imi kommunip suliffiutaanik ingerlatsiviinillu namminersortunngortitsinissamut periarfissanik misissuinissaq
suliniutinut ilaavoq. Kommunip ingerlatsinermik suliai
arlallit namminersortunngortinnissaat siunertaralugu aallartisarneqassapput. Suliarlu tamanna inuussutissarsiutillit
peqataatillugit ingerlanneqassaaq.
Naalakkersuisooqatigiit nutaat aatsitassarsiornerup tungaatigut siuarsaanissaat isumalluarfigaarput, matumani aamma
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(KAPS). Og med virkning pr. 1. januar 2017 har fiskerne
og fangerne overtaget ansvaret for driften af brætter og
bådværkstederne i hele kommunen. Ligeledes har de fået
ansvaret for rådgivning af fiskere og fangere samt forvaltning af bevillinger til innovation og udvikling af erhvervet i
Kommune Kujalleq.
Vi har tidligere, gennem oprettelse af Destination South
Greenland, privatiseret kommunens turistaktiviteter, som
der ligeledes er indgået driftsaftale med.
Ligeledes er arbejdet for at fremme og omstrukturere landbrugserhvervet, en vigtig opgave der skal løftes i løbet af
2017. Vi begynder processen med en landbrugsseminar i
slutningen af januar måned. Under seminaret vil det fremadrettede arbejde og prioriteringer blive besluttet og opgaverne beskrevet.
Sammenfattede kan man således sige, at vi både i forhold
til fisker- og fangererhvervet og turismeerhvervet har uddelegeret disse opgaver. Dermed også ansvaret til dem for
hvem det betyder mest.
Det er sådan vi løbende agter at delagtiggøre befolkningen i
kommunens videreudvikling. For vi når mest - når vi løfter
i flok, og vi alle tager andel i at påtage os et medansvar.
Vi har gode forventninger til, at der med den nye
Naalakkersuisut-koalition sker fremdrift indenfor råstofområdet. Herunder for så vidt angår Tanbreez såvel som GME
projektet.
Vi er nemlig ikke i tvivl om at Inatsisartut og det nye
Naalakkersuisut er sin ansvar bevidst. For at kunne stoppe
befolkningsudvandringen herfra, så er det bydende nødvendigt, at vi, i fællesskab at få skabt nye arbejdspladser.
Derudover er guldminen i Nalunaq nu blevet overtaget af et
islandske selskab. Selskabet er optimistiske på at der findes mere guldmalm i Nalunaq-fjeldet, og at der er gode
muligheder for genåbning af minen. I den forbindelse er vi
stolte af, at 43% af alle som igennem de senere år har gennemført Common Core faktisk er herfra kommunen. Så vi
er på rette vej med at forberede os.
Det er kommunalbestyrelsens mål, at alle der har mulighed
for det, skal eje egen bolig. Således at de offentlige alene
skal have almene lejeboliger til ældre, handicappede og
social udsatte medborgere i fremtiden.
Derfor solgte Kommune Kujalleq i 2016 en lang række
boliger i byerne samt i bygderne til lejerne. Dette er en proces der vil blive videreført i 2017, og forhåbentlig vil de
nye kommunalbestyrelse sørge for at arbejdet fortsætter i
den kommende valgperiode.
Der er behov for forbedring af vedligeholdelse af vejene i
de tre byer. Vi vil se på mulighederne for at kunne lave
lokale løsninger. Og når der er sket skader, skal der ligeledes sættes ind på et tidligere tidspunkt.
Ligeledes er den nuværende situation omkring håndteringen
af vores affald er uholdbar. Der er derfor i samarbejde med
Selvstyret ved at blive udarbejdet en affaldshåndteringsplan, der må vise hvilke muligheder vi har for at skabe
bedre forhold.
Det er vigtigt at der snart sker en løsning i alle tre byer,
hvor ikke mindst forbrændingsanlægget i Qaqortoq snarest
bør udskiftes, eller alternativt, må vi finde en anden måde
at løse problemet på.

En af årets store begivenheder var de første sprængninger
til den kommende lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq.
Det er planen at denne skal ibrugtages senest i 2020. Dette
vil betyde helt nye muligheder for os alle og åbne vores
lokalsamfund overfor omverdenen. Det er meget vigtigt at
vi alle og i fælleskab arbejder for at der ikke sker yderligere
forsinkelser.
Apropo trafikområdet; vi vurderer at de mange protester
over oplægget til nye trafikservicekontrakter fra stort set
alle borgere og virksomheder overalt i kommunen, har ført
til bedre resultater.
Selvom det er skuffende at man ikke lyttede til vores råd
om i stedet for lappeløsninger at indgå nye servicekontrakter, er det alligevel lykkedes at opnå en række markante
forbedringer i trafikbetjeningen for 2017 og fremadrettet.
Jeg skal dog dertil kræve, at dette må være sidste gang,
man handler hen over hovedet på befolkningen i
Sydgrønland.
Kommune Kujalleq har i flere år arbejdet på at få optaget
fem områder mellem Narsarsuaq og Qaqortoq på
UNESCO’s verdensarvsliste.
Det er områderne omkring Qassiarsuk, Igaliku, Sissarluttoq,
Qeqertaasaq (Vatnahverfi) og Qaqortukulooq (Hvalsey).
Beslutningen om hvorvidt områderne bliver optaget på den
meget prestigefyldte liste bliver taget i sommeren 2017. Det
er kommunalbestyrelsens håb at denne blåstempling af kulturværdierne i området kan være med til at udvikle turismen og dermed økonomien i området.
I 2016 udsendte vi i samarbejde med Qaasuitsup og
Qeqqata kommuner oplægget "En Ligeværdig Fremtid".
Deri opfordrer vi til at der skabes et mere ligeværdig samfund, gennem udlægning af en lang række Selvstyre funktioner til kysten.
Vi er optimistiske, idet vi forventer at man vil leve op til
løfterne, og opstarte processen fra i nærværende år. For
hele vort land har behov for at få det indfriet.
Der er ligeledes på tide at Naalakkersuisut får aktiveret
arbejdet med at overdrage opgaver fra selvstyret til kommunerne. Hvis vi skal have de nye storkommuner til at fungere efter hensigten, er det en forudsætning at dette sker,
ellers giver det jo heller ingen mening at have skabt storkommunerne.
Samtidigt er det vigtigt at dette arbejde sker i en tæt dialog
og samarbejde med kommunerne, således at de rette forudsætninger er på plads inden overdragelserne gennemføres.
Med disse ord, vil jeg takke alle borgere, vores medarbejdere i Kommune Kujalleq ligesom jeg vil takke vore
erhvervsdrivende, for jeres gode indsats igennem det år vi
nu har forladt.
Ligeledes vil jeg takke alle vores samarbejdspartnere, herisær Grønlands Selvstyre, de øvrige kommuner i vort land,
samt Aarhus Kommune for Jeres aktive deltagelse, Jeres
indsats har stor betydning og værdi for os.
Jeg håber at det år vi nu har påbegyndt, vil bringe os godt
helbred, lykke og gode forhold for alle.
Godt nytår alle sammen!
Jørgen Wæver Johansen, borgmester

Kommune Kujalleq
Akissarsialeriffik

FERIEPENGE 2016
2016-imi Kommune Kujalleq-mi suliffeqarfiutaanni nalunaaquttap akunnermusiaqarlutik
sulisimasut feriepengissat akissarsifimmi 27. Januar 2017 siullermeertumik
tunniunneqassapput.
Pisarnertut makku malugeqquneqarput:
*

Suliffeqanngitsut Majoriaq-mi/Aqutsisut allaffiannut suliffissaaleqisutut
uppernarsaammik takussutissamik akissarsialerivimmut tunniussissapput.

*

Kommune Kujalleq-mi suliffeqareersut qullersaminit sulinngiffeqarnissamik
uppernarsaammik akissarsialerivimmut tunniunneqassapput.

*

Suliffeqarfinni allani sulisut Kommune Kujalleq 2016-imi sulisimasut
maannakkut sulisitsisuminnit sulinngiffeqarnissamik uppernarsaammik
akissarsialerivimmut tunniunneqassapput.

Erseqqissaatigineqassaaq sulinngiffeqarnissap aallartinnginnerani
aningaasarsiffimmi kingullermi feriepengit tiguneqarsinnaammata, kisianni
tassani sapaatip akunnnerata ataaseq sioqqullugu tamanna
akissarsialerivimmut nalunaarutigineqartassaaq.
Ullormit ullormut feriepengit tunniunneqarsinnaanngillat, akissarsiffinni tamanna
pisartussaammat.
Taamaattumik siumut nalunaarnissaq pisariaqarpoq. Ullormi ullormut
feeriarniartut akissarsiffimmi tullinnguuttumi aatsaat
feriepengissatiktigusinnaavaat.
*

Sulisinnaajunnaarnermusillit, utoqqalinersiallillu feriepengissallit 27. Januar 2017
feriepengissatik tigusinnaavaat akissarsialeriffimmut nalunaarutigeqqaarlugit.

*

Kr. 2.000,00 ataallugit feriepengissallit 27. Januar 2017 tunniunneqassapput.
2.000,00 kr. ataallugit feriepengissallit uppernarsaammik
tunniussisarianngillat.

Apeqqutissaqaruit akissarsialeriffimmut paasiniaasinnaavutit.
Sulinngiffeqarluarnissassinnik kissaasilluta,
Akissarsialeriffik

1/1  2017  

  

Kommunimut  pilersaarummut  siunnersuusiaq  uani  takuuk:  
www.kujalleq.gl  isummerfigalugulu  
  

Kommunip  pilersaarutaa  ukiut  sisamakkaarlugit  nutarterneqartassaaq,  tassa  qinigaaffimmi  
ataasiarlugu,  taamaattumik  Kommune  Kujallermi  kommunalbestyrelsip  siunnersuutitut  2017-
imiit  2028-imut  kommunimut  pilersaarutaa  innuttaasunut  tusarniaassutigineqassaaq.  
Siunnersuut  sapaatip  akunneri  qulit  missaanni  tamanut  ammasumik  tusarniaassutigineqassaaq,  
matumani  innuttaasut,  suliffeqarfiutillit,  kattuffiit  allallu  kommunip  ineriartorneranut  
soqutigisaqartut  oqaaseqaatitik,  siunnersuutitik  maalaarutitillu  saqqummiussinnaallugit.  
Kommune  Kujallermut  uunga  nassiunneqarsinnaapput:  Kommune  Kujalleq  ´.RPPXQHSODQ´
Postboks  514,  3920  Qaqortoq  imaluunniit  mailikkut  teknik@kujalleq.gl  taamaalillutik  
kommunimut  apuunniassammata  kingusinnerpaamik  tallimanngorneq  februaarip  10-anni,  
2017.    
  

Innuttaasunik  ataatsimiisitsinerit  
  

Teknikkimut   avatagiisinullu   ataatsimiititaliap   siulittaasua   Kîsta   P.   Isaksen   Kommunalbestyrelsi  
sinnerlugu   innuttaasunik   ataatsimiisitsissaaq   Kommunip   pilersaarutaa   Kommune   Kujalleullu  
siunissaa  pillugu  ulluni  ukunani:  
x Marlunngorneq  januarip  17.-anni  2017  nal.  19:00  Nanortallip  Katersortarfiani  
x Pingasunngorneq  januarip  18.-anni  2017  nal.  19:00  Qaqortup  Katersortarfiani  
x Sisamanngorneq  januarip  19.-anni  2017  nal.  19:00  Narsap  katersortarfiani  
  

Februaarip  naalernerani  kommunalbestyrelsip  oqaaseqaatit  apuussimasut  isummerfigiumaarpai,  
inaarutaasumillu  kommunimut  pilersaarut  akueralugu.    
  

Kommuneplanen  skal  revideres  hvert  4.  år,  én  gang  i  hver  valgperiode.  Derfor  offentliggør  
Kommune  Kujalleq  Kommunalbestyrelsens  Forslag  til  Kommuneplan  2017-2028.  Forslaget  
lægges  frem  i  en  offentlig  høring  på  ca.  10  uger,  hvor  borgere,  erhvervsvirksomheder,  organi-
sationer  og  alle  der  har  en  interesse  i  udviklingen  i  kommunen  kan  komme  med  kommentarer,  
forslag  og  indsigelser.  De  skal  fremsendes  til  Kommune  KujalleT´.RPPXQHSODQ´SRVWERNV
514,  3920  Qaqortoq  eller  på  mail  teknik@kujalleq.gl  således  at  de  er  kommunen  i  hænde  
senest  fredag  den  10.  februar  2017.      
  
  

Borgermøder  
Formand  for  udvalget  for  Teknik  og  miljø  Kîsta  P.  Isaksen  inviterer  på  Kommunalbestyrelsens  
vegne  til  Borgermøder  om  kommuneplanen  og  fremtiden  i  Kommune  Kujalleq:  
  

x
x
x

Tirsdag  den  17.  januar  2017  kl  19:00  i  Forsamlingshuset  i  Nanortalik  
Onsdag  den  18.  januar  2017  kl  19:00  i  Forsamlingshuset  i  Qaqortoq  
Torsdag  den  19.  januar  2017  kl  19:00  i  Forsamlingshuset  i  Narsaq  

  

Kommunalbestyrelsen  vil  i  slutningen  af  februar  tage  stilling  til  de  indkomne  bemærkninger  og  
vedtage  en  ny  kommuneplan  endeligt.  
  

Se  forslaget  til  ny  kommuneplan  på  www.kujalleq.gl  
og  kom  med  din  mening  
5/

