


Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaqatuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pis-sanganartut isumalluarnarlutillu unammillernartoqar-sinnaasut kommunitsinni aqqutitsinniileruttorput.Nunatta kujataa kusanangaartumik avataangiiseqartoq naju-gaqarfigissallugulu toqqissisimanaraluartoq ukiuni kingul-lerni 20-ni inuttussutsimigut inuerukkiartuinnavissimavoq.Matumanilu kujataani inuussutissarsiornermik ineriartortit-sinerup piffisami sivissumi unittooqqasimanera patsisaasutannersarigaat isumaqarluinnarpunga.Kujataanimi innuttaasut 1999-miit ukiut 20-t ingerlanneran-ni 1.700-nik ikileriarsimapput. Assiliarlu taanna allanngor-tinniarlugu kommunalbestyrelsemiit Naalakkersuinikkutsuliaqartunut assigiinngitsutigut piumasaqaateqartarpugut,taamaattumik kujataani ukiuni makkunani qanoq inissisi-manerput politikkerinik ilisimaneqarpoq.Soorlu Inatsisartut ukiaanerani (2018) ataatsimiinnerannikujataa pillugu immikkut iliuuseqartoqartariaqarnera poli-tikkerinik Inatsisartuni ilaasortaasunit arlalinnik ilami par-tiiniit tamanersuniit oqaluttarfimmiit oqaatigineqartartoq

tusaqataaripput. Oqaatsilli taakku atorneqartut oqaasiinnaa-tinnagit timitalerneqartariaqalerput, suliniuteqartoqanngip-pammi ineriartortitsinissamut alloriarnissaq qanilliartorna-viaannginnatsigu, pissusissamisoorsinnaanngilarlu kujaller-mi suliffeqarfiit 2008-miit 2016-mut 50-inik ikileriarsima-
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tarnera suli kissaataavoq, taamaalillunimi NarsarmiAlluitsup-Paanilu raajanut suliffissuit atorneqaqqilerlutiksuliffissanik pilersitsiviusinnaammaata.TakornariaqarneqQaqortumi mittarfittaarnissamut atatsillugu inuiaqatigiinnutaningaasatigut sunniutigisinnaasai pillugit KommuneKujalleq misissuititsinikuuvoq, matumanilu Qaqortumi mit-tarfittaarnissap inuttaasut amerliariarnissaannik aammalutakornariaqarnerup ineriartorluarnissaanik tikkussivoq. Misissuinermimi ilaatigut kujataanut angalaniarnerup sivi-kinnerulernera aammalu mittarfittaarnissap suliffissaniknassataqartussaanera ilimagineqarmat. Tamatumalu nassata-rissanik inuussutissarsiutinik ingerlataqartut aamma ajor-nannginnerusumik tikisitsisinnaanngortussaassapput.Tamanna isumalluarnaqaaq, mittarfittaarnissalli tungaanutpiareersarnerit maannangaaq aallartittariaqarput.Pilersaarutimmi malillugit ukiut sisamat qaangiuppata tassa2023-mi Qaqortumi mittarfissaq naammassisussaavoq;Piareersarnerlu maannangaaq aallartinneqarsinnaavoq.Soorlu aqquserngup mittarfissamiit illoqarfimmit qaninner-taata 1500 meterit missaannik takissuseqartup suliarineqar-luni maannangaaq aallartinneqarsinnaasoq assersuutissaq-qissut ilagaat. Tamaaliornermimi suliffissanik aamma piler-sitissagatta.AatsitassarsiorneqUkiuni arfinilinngulersuni aatsitassanik qaqutigoortunikKillavaat alannguanni piiaanissamik akuersissut utaqqiin-narneqartoq suli akuersissutaanngilaq. Sumiiffinnilu aatsi-

tassarsiornissamik akuersissummik tunniussisoqaraluarpatsuliffissarpassuit 100-likkaat pilersinneqarsinnaagaluiartutilisimavarput, taammattumillu Tanbreezip piaanissamikakuersissummik tunineqapallannissaanik piumasaqaateqar-pugut.Uggornarporli ukiuni arfinilinngulersuni Tanbreezip qinnu-teqqaataanik sullissineq Naalakkersuisoqarfimmi allaffisor-nikkut ingerlatinermi kinguarsaanerit arlaanillu aporfissa-lersuinerit kinguneranik taama sivisutigisumik ingerlasinna-ammat; Aatsitassanimmi piiaanissamik akuersissut inuiaqa-tigiinnut tamanut iluaqutaasussaammat qulaanilu oqaatige-riikkattut suliffissarpassuarnik pilersitsisussaagaluarmat.Taamaattumik Aatsitassaqarnermut Naalakkersusup ErikJensenip aatsitassarsiorneq eqqarsaatigalugu suliat ataasiin-narmik isaaveqalernissaannik (one-doorprincippet) tama-tumalu aatsitassarsiornermut Naalakkersuisoqarfimmiin-nissaanik kissaateqarnera Naalakkersuisut siulittaasuanikakuerineqarani allanngortinneqarusunngitsoq uggoreqaar-put. Pissutsimmi taamaaginnartillugit aatsitassarsiorneq pil-lugu qinnuteqaatit eqaanerusumik suliarineqarnerat pisinna-anngimmat. Taamaattumik Naalakkersuisoq Erik Jensentaperserlugu tamatuma allanngortinneqarnissaa uagutaamma kissaatigaarput.Sanaartorneq aamma inissiaqarneqKommuneq kujallermi inissiat 128-it asserfallassimaqisutnajugarineqanngitsut amerlanerpaartaallu Namminersorlutikoqartussanik pigineqartut uninngaannarput. Inissiallu taak-ku Qaqortumi, Narsami, Nanortalimmilu matuneqaannarsi-masut nutarterneqarlutik iluarsartuunneqarnissaannut piffis-sarujussuaq ingerlareersimalerpoq.Tamaannalu suliffeqarfinnut sanaartugassanik suliaqartartu-nut kommunimullu akisuvoq. Tassami ukiariaani Kommu-nemi sanaartugassaqarpallaannginneranik aallaaveqartumiksuliffeqarfiit sanaartugassanik suliaqartartut sulisuminnikikilisaasariaqarsimapput, tamannalu Kommune Kujallermiinnuttaasut ilaasa kommuninut allanut nuuttariqarnerannikilaatigut kinguneqarpoq.Sanaartornerlu eqqarsaatigalugu ukiorpaalunngulersuniSikublok atorlugu kujataa tamaat eqqarsaatigalugu sanaar-tortoqalernissaanik oqariartuuteqartarsimanera maannaaamma eqqaanngitsoorusunngilara. Kujataanimi nunattapissarititaanik atorluaanitsigut suliffissanik pilersitsisinnaa-nerput annertusarsinnaagatsigu.Qulaani taakkartukkakkakka kujataani inuussutissarsiorne-rup siuarsaavigineqarnissaanik aallaaveqartut neriuppungaNaalakkersuinikkut suliaqartunik tigulluarneqarlutik, sule-qatigiinnermik iliuuseqarfiusumik kinguneqarumaartut. Inatsisartunimi oqaluttarfimmi Kujataa eqqarsaatigaluguiliuuseqartoqartariaqarneranik patiinik tamanik oqaatigini-arneqartartoq oqaasiinnaanani timitalerneqartariaqalerpoq.Asannittumik suleqatiserinnillunga, Simon SimonsenKommune Kujallermi InuussutissarsiornermutSuliffeqarnermullu Ataatsimiititaliami siulittaasoq
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Landets kommuner vil investere omkring 400 millionerkroner i to nye forbrændingsanlæg. Det er umiddelbarten god løsning for både samfund og miljø, vurderer eks-pert i affaldshåndtering i Grønland.Om fire år vil der stå et nyt stort forbrændingsanlæg i Nuukog et i Sisimiut. De skal ikke bare tage sig af affald fra lan-dets to største byer, men affald fra hele kysten.Det bliver en investering på omkring 400 millioner kroner,som KNR tidligere har skrevet. Selvom det måske kan lydesom et stort beløb, er det i udgangspunktet en rigtig god ideat investere i affaldshåndteringen i Grønland.Det er vurderingen fra Rasmus Eisted, der er uddannetcivilingeniør og har en ph.d. i affaldshåndtering i Grøn-land.- Det er et stort ryk frem, og det er adskillige skridt op afstigen i den rigtige retning, siger han.Det gælder i særdeleshed i forhold til miljøet, hvor meremoderne røggasrensning vil være kærkomment.Set fra Rasmus Eisteds stol er der heller ikke tvivl om, atdet ikke var en mulighed bare at forsætte som i dag.- Der er absolut nødt til at blive gjort et eller andet, fordiaffaldsmængderne er stigende, og affald i dag er megetmere komplekst, siger han og henviser bl.a. til elektronik,byggeaffald, farligt affald og sammensat affald.Direktør i Esani A/S Frank Rasmussen har tidligere overfor KNR fremlagt samme konklusion.Millionanlæg løser ikke altDer er dog flere ubesvarede spørgsmål i forbindelse medde to nye forbrændingsanlæg. Eksempelvis er der endnuikke konkrete planer for, hvordan man vil håndtere og henteskrald fra landets øvrige byer.

Det står heller ikke klart, hvad der skal ske med eksempel-vis farligt affald eller nøjagtigt, hvad anlæggene vil kunnehåndtere.”Du står stadig med en problemstilling i forhold til farligtaffald med elektronikaffald, med byggeaffald med pcb ogandre stoffer, som er svære at behandle, og som man ikkekan brænde af i et forbrændingsanlæg, og de skal stadigbehandles, siger han og konkluderer:-Så forbrændingsanlæggene løser ikke alt, selvom de løsermange ting.Penge hentes fra kommunerneI løbet af de næste par måneder skal der fremlægges eninvesteringsplan for de omkring 400 millioner kroner. Envigtig del af planen er, at kommunerne bliver bedt om atskyde yderligere kapital i selskabet.Selve driften af de to kommende forbrændingsanlæg vilblive finansieret over afgifter ligesom i dag. Afgifterne hen-tes fra kommunerne, der igen opkræver dem fra borgere ogvirksomheder i form af beskatning.Det fortalte Esanis direktør Frank Rasmussen i sidstemåned.- Vi forventer ikke, at afgifterne bliver væsentligt højereend i dag, sagde han.Det er ikke meningen, at selskabet skal give overskud iklassisk forstand. Hvis Esani kommer i sådan en situation,vil det formentligt i stedet betyde, at man sænker afgifternepå affald. Selskabet skal i bund og grund gå i nul, somFrank Rasmussen forklarer det.Frank Rasmussen fortalte videre, at der er en forventetlevetid og dermed afbetalingstid på 30 år på de to anlæg.OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Fax 64 26 72ÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 17.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag 08.00 - 12.00Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automat
Palbyforhandler

Ekspert Nye affaldsinvesteringer er mangeskridt i den rigtige retning



Der er store mængder plastik og affald på ellers ubeboe-de naturområder i Grønland. Det viser feltundersøgel-ser for et hollandsk forskningsprojekt, skriver KNR.Den hollandske forsker og projektleder Wouter JanStrietman og WWF lavede fredag feltstudier om plastikfor-ureningen i Grønland.På to korte strandarealer blev der hurtigt fyldt adskilligeaffaldssække, fundet flere kasser og masser af fiskegarn ogtrawlernet. Alt sammen til skade for naturen, dyrene og isidst ende os mennesker, lyder det fra Wouter Jan Strietmantil KNR.- Grundtanken i projektet er atfinde kilderne til forureningen.For selvom der ikke lever sær-lig mange mennesker i Arktis,er der en masse affald, somskyller op på de arktiske kyst-strækninger, siger han om pro-jektet Arctic Marine LiterProject under WageningenUniversitet i Holland.Havstrømmene skaber et stortloopDet er Wouter Jan Strietmansambition at søsætte projektether i Grønland og starte samar-bejde med Naalakkersuisut oglokale organisationer, derbekæmper plastikforurening.Det kan være WWF og Plastik

Not So Fantastic.- Som en del af projektet undersøger vi forskellige områderi Arktis for plastik, og analyserer affaldet for at finde kil-derne til forureningen. Stammer forureningen fra lokale kil-der, eller er den drevet med havstrømmene langt væk fra?,udtaler han.Logikken er nemlig, at ved at opdage de største kilder tilplastikforureningen, kan man hive fat i dem og på denmåde arbejde mod en løsning, der bremser eller som mini-mum nedbringer forureningen.

FFeellttuunnddeerrssøøggeellssee    vviisseerr    ””cchhookkeerreennddee”” mmæænnggddeerr    ppllaassttiikk    ii     nnaattuurreenn



Meget af forureningen er herfraDe foreløbige analyser af det indsamledeaffald i Grønland viser, at hovedparten af for-ureningen stammer fra Grønland. Der er dogogså elementer, som kommer fra andre ste-der.Arktis er nemlig forbundet med eksempelvisEuropa via havstrømme. Wouter JanStrietman gestikulerer med armene og viseren cirkel.- Golfstrømmen danner en cirkel, der starterved Europa, stryger videre forbi Norge og såtil Arktis, hvor den via Labradorstrømmendriver langs Grønland. Tilstrømningen er dogkraftigst fra Europa mod Arktis, og derforender størstedelen af affaldet heroppe, fortæl-ler han.Chokerende højt antal plastikDet er en uheldig mekanisme, der med altydelighed blev demonstreret, da Wouter JanStrietman lavede undersøgelser i Svalbard.- Det, som er interessant fra vores undersøgelser iSvalbard, er, at selvom der lever flere isbjørne end menne-sker, så fandt vi stadig en masse affald på strandene. Detaffald stammer selvsagt fra et andet sted end den lillebefolkning på Svalbard, forklarer han.WWF var med på feltturen herhjemme. Selvom organisa-tionen er bekendt med, at der er plastikforurening iGrønlands natur, så forbavser omfanget Kaare WintherHansen, der er projektkoordinator i WWF i Arktis.På en strand, der var cirka 30 meter bred, fandt de, hvadhan beskriver som ”en chokerende mængde” plastikaffald.- Der er mange forskellige ting, men det er helt klart, atfiskeriet er meget stort repræsenteret. Der er også noget frabyggebranchen - måske hyttebyggeri - ligesom, der ermasser af plastikposer, låg fra alverdens dunke og flasker,og fx haglpatroner og hylstre fra jagt, siger han.

Kaare Winther Hansen pointerer, at en stor del af affaldetstammer herfra, mens der er større uvished om de irgrønnefiskenet og garn.Behov for reaktionSelvom man til dagligt ikke generes bemærkelsesværdigtaf, at der ligger plastik ude i naturen, så er det en problem-stilling, der i den grad vedkommer os mennesker.”Jo mere forskning, vi får omkring plastik ude i naturen, joflere skadelige virkninger bliver vi klar over, at forurenin-gen har,” siger Kaare Winther Hansen.Eksempelvis fanges fugle, fisk og havpattedyr ofte i fiske-garn, snøre eller andet plastik og dør. Samtidig viser detsig, at næsten alle dyr forveksler plastik med føde, og der-for spiser det. En nylig undersøgelse viste, at 80 pct. afmallemukkerne herhjemme har plastik i maven.”Nu er der fundet plastik i dyr, i mennesker, i vand. Det herer et kæmpe globalt problem, som man virkeligskal tackle, og vi kan også gøre vores indsatslokalt,” understreger han.Herhjemme er plastik allerede på dagsordenen iInatsisartut. Tidligere på måneden foreslog IA-medlem Mimi Karlsen en handingsorienteretindsatsplan, der skal nedbringe plastik i naturen.Planen har opbakning fra Siumut ogDemokraterne, som i efteråret var med til atvedtage en miljøfond, hvor der er afsat en mil-lion kroner til at nedbringe plastikforureningen.- Når der er en plan, inviterer man også forskel-lige aktører, eksempelvis erhvervslivet, institu-tioner og alle, der har noget at gøre med forbrugaf plastik, så de på den måde kan minimere for-bruget, sagde Mimi Karlsen til KNR mandag.Hun håber, at virksomhederne og institutionernevil deltage frivilligt.











Nunatsinni kommunit ikuallaavinnut nutaanut marlun-nut 400 million koruuninik aningaasaliiniarput.Tamanna inuiaqatigiinnut avatangiisinullu aaqqiinerus-saaq ajunngitsoq, nunatsinni eqqakkat passunneqartar-nerinut tunngasunik immikkut ilisimasalik naliliivoq.Nuummi Sisimiunilu ukiut sisamat qaangiuppata nutaanikikuallaaverujussuaqalissaaq.Eqqakkat Nuummeersuinnaat Sisimiuneersuiinnaallu pas-sunneqartassanngillat, sinerissami tamarmeersut passunneq-artassapput.Ikuallaavissanut 400 millionit koriuuninik aningaasaliiso-qassaaq. Aningaasat amerlagineqarsinnaagaluartut aallaavit-tut nunatsinni eqqakkat passunneqartarnerinut aningaasalii-neruvoq ajunngitsoq, Rasmus Eisted civilingeniøritut ilin-niagaqartoq Kalaallit Nunaannilu eqqakkat passunneqartar-nerinut immikkut ilisimasalik naliliivoq.-Nikeriarnerujussuussaaq ajunngitsumullu alloriarnerujus-suussalluni, taanna oqarpoq.Pingaartumik pinngortitaq pineqartillugu pitsanngoriaataas-saaq, putsunut gassinnguuttunut saligutit nutaaliat iluaquta-assallutik.Rasmus Eistedip isumaa napertorlugu ullumikkutut ingerla-annartoqarsinnaanngilaq.- Pinngitsoorani arlaatigut qanoq iliuuseqartoqartoqartariaq-arpoq, eqqakkat amerligaluttuinnarput pisariunerulerlutillu,oqarpoq assersuutigalugu elektronikkit, sanaartornermiteqqakkat eqqakkallu akuleriiaartut innersuussutigalugit.Esani A/S-mi pisortaq Frank Rasmussen siusinnerusukkutassinganik KNR-imut saqqummiussinikuuvoq.Ikuallaaviit akisuut naammanngillatTaamaakkaluartoq ikuallaavittaassat nutaat marluk pillugitapeqqutinik akissutissarsineqanngitsuik suli peqarpoq.Assersuutigalugu, eqqakkat illoqarfinni allaniittut qanoqiliorluni Nuummut Sisimiunullu assartorneqartassanersuterseqqissumik pilersaarusiorneqarsimanngilaq.Aamma eqqakkat navianartut qanoq passunneqartassanersutikuallaavinnilu qanoq passussisoqartassanersoq ilitsersuu-

siortoqarsimanani.Eqqakkat elektronikkitaqartut PCB-qartut pisariusumillupassunneqartartut ikuallaavinnilu ikuallatsinneqarsinna-anngitsut passunneqartartussallu qanoq iliorneqarnissaannutunammilligassaqartoq, Frank Rasmussen inerniliivoq.- Ajornartorsiutit tamakkerlugit ikuallaaviit aaqqinnavi-anngilaat naak amerlasuunik aaqqiissuuteqartussaagaluartut.Kommunit aningaasaleeqataassapputAningaasaliissutigineqartussat 400 millionit koruunit missa-anniittut qanoq pissarsiarineqarnissaannut pilersaarut qaam-matini tulliuttuni saqqummiunneqartussaapput.Pilersaarusiornermi pingaaruteqartunut ilaavoq, suliffeqar-fimmut piginneqatigiiffiusumut kommunit aningaasaliinis-saannik piumaffigineqarnissaat. Kommunillu ingerlatseqatigiiffimmut aningaasaleeqqinnis-saannik noqqaassuteqarfiginissaat pilersaarummut tassungailaavoq.Eqqakkanillu ikuallaavinnik marlunnik ingerlatsineq ullu-mikkutulli akitsuutitigut aningaasalersorneqassaaq.Akitsuutillu taakku kommuninit pissarsiarineqassapput,kommunillu taakku innuttaasut suliffeqarfiillu akileraaru-sernerisigut pissarsiarissavaat.- Akitsuutit ullumikkumut naleqqiullugit qaffasinnerunissa-at naatsorsuutiginngilarput, Frank Rasmussen oqarpoq.Ingerlatseqatigiiffiup allatulli sinneqartooruteqarluni inger-lanissaa siunertaanngilaq. ESANI A/S-ilu sinneqartoorute-qassagaluarpat, imaassinnaavoq tamanna eqqakkanut akit-suutinik appaanermik kinguneqartoq. Ingerlatseqatigiiffiupisertitai aningaasartuutaalu oqimaaqatigiittussaasut, FrankRasmussen nassuiaavoq.Frank Rasmussenp ilanngullugu oqaluttuaraa ikuallaavissatmarluk sivisunerusumik atorneqarsinnaasut taakkualu ukiu-ni 30-ni akilersorneqarsinnaasut.
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Nerisassat sooq taama akisutiginerisa misissorneqarnis-saat politikkikkut siammasissumik isumaqatigiissutigi-neqarpoq.Sooruna nioqqutissat taama akisutigisut? Aamma arlaatigutiliuuseqarfigineqarsinnaappat?Misissuinerup politikkikkut isumaqatigiissutigineqartuptamanna akissutissarsissavaa.Siumup Inatsisartuni gruppia siunnersuuteqarpoq,’Nunatsinni nioqqutissat akiisa OECD-imi inuussutissatulluinnarni atorneqakkajuttut naliginnaasumik akiisa aggua-
qatigiisinnerinut naleqqiullugu nunatsinni qaffasippallaaru-jussuarnerisa sumik tunngaveqarnersut misissueqqullugit.Misissuineq innersuussutinik aamma Kalaallit Nunaanninioqqutissat akiisa qanoq ilillutik appartinneqarnissaannutperiusissianik imaqassaaq.’Nerisassat ingammik Kalaallit Nunaanni nunanut allanutsanilliullugit akisunerupput. Danmarkimut sanilliullutik 36procentimik akisunerupput. Ulluinnarni nioqqutit ataatsimutisigalugit 6,3 procentimik akisunerullutik.Siumumi gruppip ilaatigut nunanit allanit, Danmarkimitakikinnerusunit eqqussuilluni akikinnerunersoq misissortik-kusuppaat. Tamatuma saniatigut najukkami nioqqutissior-neq misissuiffigineqartariaqartoq, gruppi isumaqarpoq.- Inuiaqatigiillu suliffeqarfinnik piginnittutut inissisimane-rat iluaqutsiullugu nunanut allanut sanilliulluta iluarseeriar-nissamut periarfissaginnerpaajulluta suli taamannak allori-anngilagut.Tamatuma saniatigut unammilleqatigiinnermut inatsisitmisissoqqissaarneqassapput, unammilleqatigiinneq naam-mattumik qulakkeerneqarnersoq misissorniarlugu, taamaa-lillunilu iluanaaruteqartoqarpallaanera pinngitsoortinneqar-luni. Allannguutissatut siunnersuut inuussutissarsiornermutaatsitatassanullu ataatsimiititaliap isumaqatigiittup taperser-paa. Naalakkersuisut aamma siunnersuummut tapersiipput.
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Pisortanut akiitsoqaruit oqartussat akiitsuit aningaasar-siatit aqqutigalugit tigunissaannut periarfissaqalissap-put. Taamaalillutit – aappaqaruit – taamaallaat 3.000koruunit atugassarisinnaalissavatit.Akiliisitseriaaseq nutaaq akiitsunut ikilisaataasussaq eqqun-neqarpat Namminersorlutik Oqartussat innuttaasut qaam-mammut aningaasanik atugassarisaannik ilanngaarujussuar-sinnaanngussapput, AG allappoq.
- Innuttaasup qaammammut 4.000 koruuninit annikinneru-sunik, aammalu aappariinnut ataatsimut katillugit 6.000koruunit inornagit, atorsinnaasaqarneranik kinguneqartu-mik, aallaaviatigut akiligassanik akiliisitsisoqarsinnaanngi-laq, Naalakkersuisut Ilanngaassivik pillugu tusarniaaneqpillugu oqaaseqaatini paasissutissiipput.Aningaasalli atugassarisat qaffanneqassapput najukkamimeeqqanik 18-it inorlugit ukiulinnik najugaqartoqarpat,imaluunniit innuttaasoq innarluuteqarpat.Pineqartulli eqqikkarlugit tassa isumaqarput, inuit – aappa-riittut inooqatigiissut – qaammammi pisariaqartitat isumagi-nissaannut taamaallaat 3.000 koruuninik atugassaqalersin-naanerat. Ullormut tassa 100 koruuninik.Skylder du det offentlige penge, får myndighedernemulighed for at nappe gælden via din løn. Dermed kandu – hvis du lever i et parforhold – ende med kun athave 3.000 kr.Selvstyret er parat til at skære dybt i borgernes månedligerådighedsbeløb, når der indføres et nyt opkrævningssystem,som skal nedbringe restancerne, det skriver AG.- Der må som udgangspunkt ikke opkræves regninger, derbetyder, at borgeren har mindre end 4.000 kroner til rådig-hed om måneden, og for par ikke under 6.000 kroner sam-let, forklarer Naalakkersuisut i det materiale, som nu ersendt til høring om Ilangaassivik.Rådighedsbeløbet forhøjes dog, hvis der er hjemmeboendebørn under 18 år på bopælen, eller hvis borgeren er handi-cappet.Men summa summarum betyder det altså, at personer –som lever i et parforhold – kan ende med kun at have 3.000kroner til at klare de månedlige fornødenheder. Det er 100kroner om dagen.
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Der er bred politisk enighed om at gennemføre enundersøgelse af hvorfor maden er så dyrHvorfor er dagligvarer så dyre? Og kan man eventuel gørenoget ved det? Det skal en undersøgelse, som der er bred politisk opbak-ning bag, give svar på.Det er Siumuts gruppe i Inatsisartut, der står bag forslaget,om at 'undersøge årsagerne til det høje prisniveau pa? dag-ligvarer i Grønland set i relation til det gennemsnitlige pris-niveau i landene under OECD. Undersøgelsen skal indehol-de anbefalinger og strategier til, hvorledes en nedbringelseaf prisniveauet pa? dagligvarer i Grønland kan fremmes.'Det er især fødevarerne, der er meget dyrere i Grønland endi andre lande. Sammenlignet med Danmark er de 36 pro-cent dyrere. Dagligvarer generelt er 6,3 procent dyrere.En af de ting, som Siumut-gruppen gerne vil have nærmereundersøgt er, om der kan spares penge ved at importerevarerne fra lande, hvor de er billigere end i Danmark. Derudover mener gruppen også, at man skal se nærmere påden hjemmelige produktion.- Når man betænker at vore største virksomheder herhjem-me er samfundsejede, så vil det i forhold til udlandet værelangt lettere for os at foretage de justeringer der skal til,hvorfor det kan virke underligt, at vi ikke benytter os af denåbenlyse mulighed.Derudover skal konkurrencelovgivningen gås efter i søm-mene, for at undersøge om den i tilstrækkelig grad sikrerkonkurrence og forhindrer, at der scores for høje gevinster.Det ændringsforslag står et enigt erhvervs- og råstofudvalgbag. Naalakkersuisut bakker ligeledes op om forslaget.
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Det er planen at den nye lufthavn i Qaqortoq blivertaget i brug om fire år, og vi går fortrøstningsfulde ogudfordrende år i møde.I løbet af de sidste 20 år har Sydgrønland med sine yderstsmukke omgivelser og som er attraktivt at bo i været udsatfor konstant affolkning.  I denne forbindelse er jeg helt sik-ker på, at én af de største årsager er stagnation i erhvervs-udviklingen, der har stået på i lang tid.Det har resulteret i, at befolkningsantallet i løbet af de 20 årsiden 1999 er dalet med 1.700 borgere. For at ændre bille-det har vi fra kommunalbestyrelsens side stillet forskelligekrav til politikerne, derfor er politikerne velvidende omvores situation i disse år.I løbet af Inatsisartuts efterårssamling har vi gentagnegange hørt forskellige politikeres ytringer om nødvendighe-den af ekstraordinære handlinger vedrørende Sydgrønland.

For at disse ytringer ikke bare skal være floskler, er det påtide at sætte handling bag ordene, for hvis der ikke tagesinitiativer, kommer vi ikke videre i udviklingsfasen, og detkan ikke være på plads, at tabte arbejdspladser fra 2008 til2016 på 50 skulle yderlige stige.FiskeriI de senere år er der sket en stigning af fiskekvoter medlandingspligt i Kommune Kujalleq, og dette er blevet reali-seret med initiativ fra kommunens side med det resultat, atArctic Prime Fisheries og Qaqortoq Fish fik flere kvoter.Disse fiskekvoter giver varige arbejdspladser, og det harresulteret i, at disse fiskeriselskaber har skabt 180 arbejds-pladser med mere omsætning af skatteindtægter til kommu-nen og færre arbejdsløse til følge. Det har gavnet kommunen, derfor må vi udnytte havetslevende ressourcer i højere grad, og én af mulighederne erindhandling af rejer. Før i tiden havde man iNarsaq og Alluitsup velfunge-rende fabrikker, som stoppedei 2007 med det resultat, at derskete en affolkning på 19 % iNarsaq og 47 % i AlluitsupPaa.I de senere år har man frakommunens side derfor ønsketat indhandle rejer med lan-dingspligt med samme kravsom fiskekvoter med lan-dingspligt i Sydgrønland, såle-des at man kan genopstarterejefabrikkerne i Narsaq ogAlluitsup Paa, der vil skabenye arbejdspladser.

ÅÅÅÅbbbbeeeennnn    bbbbrrrreeeevvvvDDeett    eerr    ppåå    tt iiddee    aatt    ssæættttee    hhaanndd--ll iinngg    bbaagg    oorrddeennee
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Turisme Kommunen har fået lavet en samfunds-økonomisk konsekvensundersøgelse iforbindelse oprettelsen af den nye luft-havn, og det forudsiges, at det vil resul-tere i stigning af indbyggere i Qaqortoqog en positiv udvikling inden for turis-meområdet. Man regner blandt andetmed, at flyvetiden til Sydgrønland vilblive kortere og at det vil resultere iflere arbejdspladser, og endvidere vilerhvervsfolk komme nemmere til desti-nationerne. Der får os til at føle os for-trøstningsfulde, men forberedelserne tilden kommende lufthavn bør starte i godtid, efter som den nye lufthavn bliverfuldført i 2023, så forberelserne kan påbegyndes alleredenu. og for så vidt angår vejen, der fører fra lufthavnen til byenog er på ca. 1500 meter, kan viderebearbejdningen af deneksempelvis allerede påbegyndes. Dette vil skabe flerearbejdspladser.MinedriftTilladelsen til udvinding af sjældne mineraler i KillavaatAlannguat/Kringlerne, der har stået på efter i seks år, hvorman blot har ventet på en godkendelse, er endnu ikke ble-vet godkendt. Hvis der bliver givet udvindingstilladelse påområderne, er vi vidende om, at det vil skabe hundredevisaf arbejdspladser, derfor kræver vi, at man snarest muligtgiver Tanbreez udvindingstilladelse.Det er dog ærgerligt med departementets manglende koor-dinerede og grundig behandlingen af Tanbreezes ansøgningi løbet af de efterhånden seks år, der har forårsaget denlange behandlingstid, da en udvindingstilladelse efter mine-raler ville have været til alles gavn og som førnævnt villehave skabt mange arbejdspladser.Derfor ærgrer vi os meget over, at Naalakkersuisoq ErikJensens ønske om en såkaldt én-dør-princip (one-door prin-cippet) vedrørende råstofprojekter der tillige skulle væreunder Departementet for Råstoffer, ikke blev godkendt ellerønsket ændret af Formanden for Naalakkersuisut. Hvis for-holdene fortsætter på denne måde, kan en effektiv behand-ling ansøgninger vedr. råstofudvinding ikke realiseres, der-for ønsker vi at støtte Erik Jensens ønske om ændring af det

omtalte.Anlæg og boligområdetI Kommune Kujalleq har vi 128 forfaldne ubeboede lejlig-heder, som hovedsagelig ejes af Grønlands Selvstyre, ogman har nu ventet meget længe på renovering af dissetomme lejligheder i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, derbare er afskærmet.Denne situation er bekostelig for entreprenørerne og kom-munen. Det har resulteret i, at entreprenørerne har væretnødsaget til at afskedige medarbejdere i løbet af efteråret pågrund af mangel på anlægsopgaver, og det har blandt haftden konsekvens, at nogle af borgerne måtte til at flytte tilandre kommuner.For så vidt angår anlægsopgaver kan nu jeg ikke undlade atminde om mit budskab om at benytte os af Sikublock i til-tag inden for boligbyggeri taget Sydgrønland i betragtning,for jeg mener, at vi kan skabe flere arbejdspladser ved atbenytte os af de ressourcer, der forefindes i Sydgrønland.Det er mit håb, at ovenstående beskrivelser, der er baseretpå erhvervsudviklingen i Sydgrønland, vil blive taget godtimod af politikerne med resultatorienterende samarbejde,eftersom samtlige partier fra talerstolen i Inatsisartut harytret nødvendigheden af handling for Sydgrønland, så numå man sætte handling bag ordene.Med et kærlig ønske om samarbejde, Simon Simonsen:Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget iKommune Kujalleq.

Simon Simonsen:Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq.




