Pressemeddelelse

Vi erkendte allerede sidste år og foretrækker
fortsat samarbejde fremfor at mistænkeliggørelse
Det er med forundring at jeg har læst pressemeddelelsen fra Naalakkersuisoq Sara Olsvig, om situationen for
de udsatte børn i Kommune Kujalleq.
Der er ingen der sætter børnenes liv på spil her i kommunen. Jeg er bekendt med at en af embedsmændene fra Sara
Olsvigs departement, som var udlånt til kommunen for at
hjælpe os, har fremsat denne uhyrlige påstand, der ikke bliver mere sand af at blive fremhævet af det nye medlem af
Naalakkersuisut. Kommunen har i foreløbigt to tidligere
pressemeddelelser afvist disse og andre lignende forkerte
påstande. De to tidligere pressemeddelelser vedlægges.

merne, bl.a med bistand fra Departementet og vores venskabskommune Århus.
Kommunalbestyrelsen har hele vejen igennem – enstemmigt støttet op omkring dette arbejde og samtidigt vedtaget
at opnormere socialforvaltningen herunder børn og ungeområdet med 70 procent, samtidigt med at ledelsen er styrket og der er tilført betydelige ekstra økonomiske midler
(10-12 mio. kr.) til socialområdet. Arbejdet
pågår og medarbejderne arbejder målrettet i samarbejde
med socialudvalget på at få løst problemerne.

Som borgmester finder jeg det uheldigt og ikke fremmende
for nogen form for respekt eller samarbejde, at tage børn
som gidsler i den åbenbart allerede indledte valgkamp og
søge at skabe utryghed hos borgerne. Lad os i stedet for
føre valgkamp på et sagligt grundlag.

Kommunen har normeringerne til en lang række nye stillinger og heldigvis er det allerede lykkedes at få ansat en
række nye uddannede medarbejdere. Men vi har fortsat en
række ubesatte stillinger, hvor der er rekrutteringsvanskeligheder. Disse

Hvis Sara Olsvig måtte have glemt det, erkendte vi allerede
sidste forår at der var problemer! Derfor henvendte vi os til
Familiedepartementet for at søge bistand. Så hvorfor skulle
vi erkende noget som vi allerede har erkendt siden sidste
forår? Hvorfor disse gentagne mistænkeliggørelser? Når vi
siden da har samarbejdet målrettet på at afhjælpe proble-

rekrutteringsvanskeligheder er jo et resultat af, at Selvstyret
ikke uddanner det nødvendige antal Socialrådgivere, hvilket
medlemmet af Naalakkersuisut må formodes at være vidende om.
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Det glæder os at det nye medlem af Naalakkersuisut dog
har noteret sig, at kommunen allerede HAR afsat ekstra
midler og normeringer. Dette er faktisk noget vi har gjort
allerede i sommeren 2016, som følge af det konstruktive
samarbejde vi havde med Departementet, altså længe før
Sara Olsvig blev medlem af Naalakkersuisut. Men desværre
tager ting tid, så selvom de nødvendige midler er tilstede og
alt forarbejdet er lavet, så er det ikke altid ensbetydende
med at alle problemer kan løses med det samme. En samlet
og enig kommunalbestyrelse godkendte d. 30. november
2016 socialforvaltningens nye organisationsplan, inkl. IA.
I stedet for hele tiden at nedgøre kommunens personale og
det målrettede arbejde på at løse problemerne, burde det
ansvarlige medlem af Naalakkersuisut hellere understøtte
arbejdet yderligere og fortsætte det udbytterige samarbejde,
som vi oplevede sidste år.
Jeg skal derfor opfordre til at samarbejde om at løse de
sociale problemer i stedet for gentagne gange at mistænkeliggøre kommunen. Hvis Naalakkersiusoq for området ikke
tror på det kommunale selvstyre på socialområdet, så meld
det klart ud, for vi er ikke den eneste kommune her i landet
som har udfordringer på det sociale område.

Qaqortoq afd.

Søren tlf. 494525
Elvis tlf. 493550

Med venlig hilsen,
Jørgen Wæver Johansen
Borgmester

Pisatit februaarip aallaqqaataanit
nalunaarutigikkit
Afrapportering af fangster fra 1. februar
Eqqaamallugu februarip 1-aniit Sullissivik aqqutigalugu imaluunniit kommunip nittartakkatigut sullissiviani
piniarsinnaanermut allagartavit nutarternissaanut
2016-imi pisatit nalunaarutiginissaat
Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi
(APN) piniarsinnaanermut allagartanik tunniussisarnermut
akisussaaffik kommuninut nuunneqannginneranni inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartanut ukiumoortumik
immersuiffissat immersoriikkat tiguneqareersut tamarmik
qarasaasiamut immiunneqareerput (1.800-it ).
Sunngiffimmi piniarnermut allagartanut ukiumoortumik
immersuiffissat immersoriikkat 700-it qarasaasiamut
immiunneqarnissaat suli sulissutigineqarpoq tamannalu
februarip ingerlanerani naammassissangatinneqarlutik.
Piniarnermut allagartat sukkanerusumik tigorusukkukku
”Nammineq qanoq iliuuseqarsinnaavit” ataani takuuk.
Pisanik ukiumoortumik immersugassamik immersuinerup
qarasaasiamullu immiunneqarnerup imminik nassatarisarpaa ukiumut aggersumut namminerisamik piniarsinnaanermut allagartassap nutarterneqarnera, tassa piniarnermut
allagartaqarnissamut piumasaqaatinik suli naammassinnikkaanni.
Maannakkorpiaq sunngiffimmi piniarnermut allagartanit
atuuttunit tamanit pisanik ukiumoortumik immersuiffissat
immersoriikkat tiguneqareersullu 2.900-put, tassa 60 %-ii
qarasaasiamut immiunneqareerput taamatullu inuussutissarsiutigalugu piniarsinnaanermut allagartanit atuuttunit tamanit immersuiffissat 1.600-t, tassa 90 %-ii immiunneqareerlutik.
Nammineq qanoq iliuuseqarsinnaavit?
Ajuusaarnaraluartumik suli inuppassuaqarpoq ukiumoortumik immersugassamik qarasaasiamut immiussisimanngitsunik tassanilu pineqarlutik sunngiffimmi piniarnermut allagartat 1.700-t missaanniittut aamma inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat 200-t. Tassa imaappoq inuit
amerlangaatsiartut, piniarnermut allagartassaminnik nassiussiffigineqassanngillat ukiumoortumik immersugassaat
imminut sullissivimmi www.sullissivik.gl-imi immiutereersimatinnagit. Imaluunniit kommunip nittartakkatigut sullissivianni alipi.gl kommunit sullissiveqarfianni imaluunniit
inuussutissarsiutigalugu siunnersortaa aqqutigalugu.
Imminut sullissinermut www.sullissivik.gl. iserlutit imaluunniit kommunimut saaffiginnillutit piniarnermut
allagartassat sumut killinnersoq takusinnaavat:
Suliarineqareernersoq - taamaappat inuit nalunaarsorsimaffiat malillugu najugarisannut nassiunneqareersimassaaq.
Pisanik nalunaaruteqarneq amigaataanersoq - taamaappat
pisatit qarasaasiamut immiukkukkit nutarterinissamullu
kryds-iliiguit taava piniarnermut allagartassaq nutaaq
angerlarsimaffinni nammineq anisissinnaassavat imaluunniit kommunip nittartagaatigut anisillugu.

Inatsimmi piumasaqaatit tamakkerlugit naammassineritit -?
innuttaasut inatsimmi piumasaqaatinik naammassinninngitsutut nalunaarfigineqartartut sumiiffimmi sullissivimmukartassapput imaluunniit inuussutissarsiornermut siunnersortimut tassanilu akineqarsinnaassapput immikkullu akuersissuteqarnissamik qinnuteqarnissamut siunnersorneqarsinnaassallutik.

Husk fra 1. februar at afrapportere dine 2016 fangster
på Sullissivik eller via kommunens webservice for at få
fornyet dit jagtbevis
Status på jagtbevisudstedelse hos Departementet for Fiskeri
og Fangst (APN) kort før overdragelsen af ansvaret for
udstedelse af jagtbeviser til kommunerne er, at alle modtagne årsskemaer for erhvervsjagtbeviser er indtastet (1800
stk.). Der arbejdes fortsat på indtastning af 700 stk. årsskema for fritidsjagtbeviser indsendt til APN, hvilket forventes
afsluttet i løbet af februar måned. Se under ”hvad kan du
selv gøre”, hvis du ønsker jagtbeviset hurtigere.
Et udfyldt og indtastet årsskema af fangst udløser automatisk en fornyelse af ens jagtbevis for det kommende år, når
man fortsat opfylder kravene for jagtbeviset.
Der er pt. indtastet 2.900, som er 60 % af alle årsskemaer
fra gyldige fritidsjagtbeviser og 1.600, som er 90 % af alle
årsskemaer fra gyldige erhvervsjagtbeviser.
Hvad kan du selv gøre?
Desværre er der fortsat mange folk, som mangler at indtaste
deres årsskema ca. 1.700 stk. fritidsjagtbevisindehavere og
200 stk. erhvervsjagtbevisindehavere. Dvs. det er en ret høj
andel af folk, der ikke vil kunne få deres jagtbevis tilsendt,
før årsskema er indtastet i selvbetjeningen på www.sullissivik.gl. eller hos Kommunens webservice aliipi.gl i deres
borgerservice centre eller den lokale erhvervskonsulent.
Ved at gå ind på selvbetjeningsløsningen www.sullissivik.gl eller møde op hos Kommunen kan du/kommunen
se status på dit jagtbevis:
om det er udstedt - Så vil det være på vej med posten til din
folkeregisteradresse
om der mangler afrapportering - Indtast dine fangstdata og
sæt kryds i fornyelse, så vil du kunne udprinte et nyt jagtbevis derhjemme, eller det kan blive udprintet via kommunens webservice.
om du opfylder alle gældende lovkrav - Borgere, der får
meddelelse om, at gældende lovkrav ikke er opfyldt, skal
gå til deres lokale borgerservicecenter eller erhvervskonsulent og få endelige svar samt rådgivning om hvordan de
kan søge om dispensation.

Ko m m u n a l b e s t y r e l s e n s s i d s t e o r d i n æ r e s a m l i n g :

E t g o d t o g ko n s t r u k t i v t s a m a r b e j d e p å
tvær s af par tier ne har skabt en solid og
s t a b i l f u n d a m e n t i Ko m m u n e K u j a l l e q

Kommunalbestyrelsen, der blev valgt 2. april 2013
havde onsdag den 15. februar 2017, afholdt sit allersidste ordinære møde.
Kommunen var mildest tal i knæ i alle henseender, da kommunalbestyrelsen trådte til efter valget i 2013.
Strukturændringerne efter kommunesammenslutningen i
2009 så ud til at være en katastrofe for Kommune Kujalleq.
Økonomien hang ikke sammen, kommunens service overfor borgerne hang ikke sammen, arbejdet for de sårbare
borgere hang ikke sammen, der var meget ringe muligheder
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for vækst i erhvervslivet, befolkningsudvandringen var på
sit højeste, infrastrukturen hang ikke sammen m.m..
Men et godt, visionært og konstruktivt samarbejde på tværs
af partierne, har skabt en god og stabil kommune i vækst,
og det er derfor med stolthed at hele kommunalbestyrelsen
i dag gør sig klar til at levere den politiske drift af kommunen til den kommende kommunalbestyrelse efter valget den
4. april 2017.
“Jeg er umådelig stolt over at vi har formået at vende skuden fra katastrofale tilstande til en frugtbar og holdbar stadie. På trods af at der stadig er enorme udfordringer, især
hvad angår infrastrukturen, der stadig halter, de udeblevne
udflytninger fra Grønlands Selvstyre, så har vi formået at
skabe de bedste rammer for den kommende kommunalbestyrelse, og set i forhold til vores start i sin tid, så kan vi
med sindsro nu forberede overdragelsen til det kommende
kommunalbestyrelse”, siger Borgmester Jørgen Wæver
Johansen fra Siumut.
“Jeg er på vegne af IA glad for at vi, også på trods af at vi
har valgt at trække os fra koaltionen i begyndelsen af 2016,
har været med til at få skabt en god og stabil kommune, vi
har blandt andet igennem det gode samarbejde i udvalgene
på tværs af partierne, været med til at stabilisere kommunens udvikling. Der er selvfølgelig ting der ifølge vores
mening kunne være blevet gjort bedre, men overordnet set,
kan vi med sindsro være med til arbejdet for en god overlevering til det kommende kommunalbestyrelse”, siger IA´s
Debora Kleist, på vegne af gruppeformand Stine Egede.
Det er begge parters håb at den nye kommunalbestyrelse,
også vil have evne til og formå at arbejde sammen på tværs
af partierne.
“Kun ved tæt samarbejde på trods af forskellighederne, kan
arbejdet for at fremme kommunens vækst sikres, vi skal
derfor sammen opfordre til at den kommende kommunalbestyrelse til at fortsætte den gode politiske atmosfære vi har
skabt”, siger borgmester Jørgen Wæver Johansen og IA´s
gruppeformand Debora Kleist samstemmende.

Allaffimmiussarsiorneq
Qaqortumi aalisakkerivik misilittagalimmik
allaffiussarsiorpoq, atorfinittussaq apriilip 15-ani
imaluunniit isumaqatiginnikkut atorfeqalissaaq.
Atorfik allaffik ingerlatsisuani inissisimavoq.
Sulineq: sapaatip akunneranut akunnerit 40-t,
nal. 08.00 – 16.00.
Akisussaaffiit
• Oqarasuaamik paarsineq
• Bogførinngi
• Akissarsialerineq – naatsorsuineq, akissarsititsineq
kiisalu nakkutilliineq
• Umiartortut akissarsiat – naatsorsuineq
akissarsititsinerlu
• Akiligassalerineq
• Allakkat nalunaarsornerit inissitsiterinerlu
• Karsimik paarsineq
• Annikitsumik nutserineq
• Allaffimmi suliassat takkuttartut allat
Suliat imai
• Allaffik torersuunissaa iseruminartuunissaalu
• Karsi kisinneqartarnera
• Saaffiginnittut/pisiniat torersumik
isumagineqartarnissaat

Kontorassistent søges
Fiskefabrikken i Qaqortoq søger erfaren kontorassistent
til ansættelse pr. 15/4-2017 - eller efter nærmere aftale.
Stillingen refererer til administrationsleder.
Arbejdstiden: 40 timer/uge, kl. 08.00 – 16.00.

Ansvarsområde
• Telefonpasning
• Bogføring
• Beregning, udbetaling og kontrol af løn
• Beregning og udbetaling af hyre
• Fakturering
• Journalisering og arkivering
• Kassefunktion
• Mindre tolkeopgaver
• Forefaldende kontorarbejde

Arbejdsindhold
• Sørge for god orden og trivsel på kontoret
• Kasseafstemning
• Sørge for at kunderne bliver godt behandlet

Pisinnaasat
• Allaffimmiutut ilinniarsimanissat naatsorsuutigaarput
• Bogføriinnermik misilittagaqartutit
• Qarasaasialerinermik misilittagalik, ilaatigut Navision,
Outlook, Word aamma Excel atuisutut atorsinnaagitit
• Suliffik unammillernartoq periarfissalik soqutigissavat
• Marlunnik oqaasilik kalaallisut/qallunaatut – tuluttut,
kisianni piumasaqaataangilaq
• Piumassuseqarneq, akisussaaffimmik
tigummisinnaasoq, nammineersinnaasoq kiisalu
kiffartuussinermi piginnaasalik
• Suleqatigiinnermik piginnaasalik
• Aalajaatsoq

Kvalifikationer
• Vi forventer at du har en faglig uddannelse indenfor
handel og kontorområdet
• Har erfaring indenfor bogføring
• Har erfaring i brugen af EDB, herunder at du kan
anvende Navision, Outlook, Word og Excel på
brugerniveau
• Skal have lyst til et job med mange udfordringer og
muligheder
• Dobbeltsproget grønlandsk/dansk – og gerne engelsk,
men ingen betingelse
• At du er engageret, ansvarsbevidst, selvstændig og
servicemindet
• Gode samarbejdsevner
• Stabil

Akissarsiat atorfininnermilu atugassat
Akissarsiagissaarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaavoq
illerpiaq pisinnaasat ujartukkavut pigigikkit.

Løn- og ansættelsesvilkår
God løn til den rette ansøger.

Ineqarneq
Inissamik pisariaqartitsiguit saaffiginnigit.
Paasissutissat sukumiinerusut pillugit uunga saaffiginnigit allafimmi ingerlatsisoq Grethe G. Nielsen imaluunniit
pisortaq Hentzar Petersen oqarasuaat 64 74 00, e-mail:
bogholderi@apf.gl – imaluunniit suliffeqarfimmut
saaffiginninnikkut.
Qinnuteqaat paasissutissanik naleqquttunik,
ilinniarsimanermut uppernarsaatinik il.il. ataani
allasimasumut nassiunneqassapput, faxikkut imaluunniit
e-mail-ikkut.
Qinnuteqarfissaq kingusinnerpaamik 5/3-2017

Bolig
Ret henvendelse, hvis du mangler bolig.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
administrationsleder Grethe G. Nielsen eller direktør
Hentzar Petersen på tlf. 64 74 00, mail:
bogholderi@apf.gl - eller ved henvendelse på fabrikken.
Ansøgning med relevante oplysninger,
uddannelsespapirer m.v. sendes til nedenstående
adresse, på fax eller e-mail.
Ansøgningsfrist 5/3-2017.

Arctic Prime Fisheries ApS

Arctic Prime Fisheries ApS

Arctic Prime Fisheries ApS
Postboks 299, 3920 Qaqortoq. Telefon 64 74 00,
fax 64 12 00, e-mail: bogholderi@apf.gl

Arctic Prime Fisheries ApS
Postboks 299, 3920 Qaqortoq. Telefon 64 74 00,
fax 64 12 00, e-mail: bogholderi@apf.gl

Campus Kujalleq – GUX

Skolevej B 1277 * Postboks 516 * 3920 Qaqortoq * Tlf. 64 23 99
Fax 64 26 50 * E-mail: cak@cak.gl * Hjemmeside: www.cak.gl

GUX-imi ilinniartuutilinnut ilinniartuuutteqalersussanullu
ataatsimiigiaqqusissut:
Ataasinngornermi februarip 27-ani 2017 nal. 19:00 NI´p aulaani.
Matumuuna nuannaarutigaarput GUX-imi ilinniarnertuutersi – siunissamilu ilinniartunngortussaatersi pillugu
oqaloqatiginninnissamut aggersaasinnaagatta.
Makkua ilaatigut eqqartorneqassapput:






Ilinnialernissamut piumasaqaatit, ilinniakkat sammivii
Ilinniarnerup ingerlarnga lectiolu
Ilinniartut 18-it inorlugit ukiullit
Takkuttarneq, atuanngitsoortaneq
Ilinniartut najugaqarfiinit paasissutissiineq
 Ilinniarnertuunngorniarfiup allinera
Tamanut paasissutisseereernerup kingorna angajoqqaat 18-iliineqanngitsunik ilinniartuutillit
ilinniartitsisunik ilinniarnerup ingerlanera pillugu oqaloqateqarsinnaapput.

Takunissarsi qilanaaralugu.
GUX-imi ilinniartitsisut aqqutissiuisullu Campus Kujallermi.

Mødeindkaldelse til forældre og kommende forældre til GUX elever:
Mandag den 27. februar 2017 kl. 19:00 i NI´s aula.
Det er os en glæde at kunne indkalde til forældremøde for nuværende og kommende GUX studerende.
Følgende vil blive taget op til drøftelse:







Optagelseskrav og studieretninger
Orientering om ungdomsuddannelsen og lectio
Elever under 18 år.
Fremmøde/ fravær
Orientering fra kollegieinspektøren
Den nye tilbygning

Efter den generelle information har forældre til elever under 18 år mulighed for at tale med faglærerne
om hvordan det går i skolen.
Vi glæder os til at se Jer.
GUX Lærere og studievejledere fra Campus Kujalleq.

