


Ukioq kingulleq imigassamik, hash-imik aningaasanoor-nermillu atornerluisut akeqanngitsumik katsorsartin-nissamut neqeroorut atorluarpaat, amerlanerit iluatsit-tumik naammassinnillutik. Tamanna Allorfiup ukiumo-ortumik nalunaarusiaata 2019-imoortup takutippaa.Allorfik nuna tamakkerlugu atornerluinermik katsorsaanis-samik neqerooruteqartoq ukiuni sisamani ingerlareerpoq,ukiullu tamaasa Innuttaasut katsorsartikkusullutikAllorfimmut saaffiginnittartut amerliartorput. 2019-imiInnuttaasut 668-it katsorsartissimapput, ukiup siulianutsanilliullugu amerleriarlutik:-Tamanna ineriartorneruvoq ajunngitsoq. Innuttaasut taamaamerlatigisut ajornartorsiuteqarnertik takusinnaallugu kat-sorsartikkusullutik saaffiginnittarnerat sapiissuseqarneru-voq, ikiorneqarnissamik qujarussisut katsorsartittartutassut ataqqivagut,” Allorfimmi pisortaq, nakorsaq BirgitNiclasen oqarpoq.Inuusuttut amerlanerit - arnat amerlaneritUkioq kingulleq katsorsartikkusullutik nalunaarsimasunieqimattat amerlanerpaat 25-t 34-llu akornanni ukioqarput,taakkunannga arnat angutinit amerlanerulaarlutik.Imigassamik pinngitsuuisinnaajunnaarnermik ajornartorsiu-
teqarneq ajornartorsiutaanerpaavoq. Katsorsarneqarnissamik innersuunneqartut tallimaagaangatasisamat tassa 73 %-it annertuumik imigassamik ajornartor-siuteqartarput, imminerminnik innarliisinnaasumik atuisuul-lutik imaluunniit imigassamik pinngitsuuisinnaajunnaavissi-
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masuusarlutik.Taamatuttaaq hashimik atornerluineq ajornartorsiutaavoq –pingaartumik angutini inuusuttuni. Pinngitsuuisinnaajunnaarnermik katsorsartittartut affangaja-at angutit 44%-ii hash-imik pinngitsuuisinnaajunnaarnermikajornartorsiuteqarput annertuumilluunniit pinngitsuuisin-naajunnaarsimasuusarlutik. Tamanna arnani aamma atuup-poq, tassa arnat katsorsartittut 32 %-ii hashimik pinngit-suuisinnaajunnaarsimasuusarput.Amerlanerit katsorsartinneq naammassigaatKatsorsartittut tallimaagaangata sisamat 2019-imi katsorsar-tinnerminnik naammassinnipput, ukiup siulianiit amerlane-rulaarlutik.Tamanna innuttaasunut ataasiakkaanut angusaq annertuvoq,atornerluinermiit aniguineq, tamannalu aamma Allorfimmutajugaasimaarnarpoq.-Nuannaarutigisaqaarput Innuttaasoq atornerluiunnaartoqinuulluaqqugaangatsigu, minnerunngitsumik nuannaarutiga-arputtaaq inuusuttut amerlanerit katsorsartinnerminniknaammassinnittarnerat,” Birgit Niclasen oqarpoq. Taassumainnersuuppai ukioqatigiiaat 15-it 24-llu akornanni ukiullit.Inuusuttuni sisamaasunit ataasiinnaq katsorsartinnermininaammassinnissimanngitsoq 2019-mi erserpoq. Ukiup siu-liani 34%-iisa katsorsartinnertik naammassisimanngikkaat.-Eqimattat meeqqat inuusuttullu katsorsaariaatsimik pitsaa-nerusumik neqerooruteqarfiginiarpagut, ajoraluartumillinualluut corona pissutigalugu meeqqanik inuusuttunillu kat-
sorsaariaatsimik aallartitsinissarput kinguartittariaqarparput,takutissaarli Birgit Niclasen nassuiaavoq.Najukkami katsorsartinneqAllorfiup pilersinneqarneranit ukiut sisamat ingerlaneranninajukkami katsorsartinneq pitsanngorsaavigineqarnikuuvoq,taamaalilluni katsorsartittut tallimaagaangata sisamat najuk-kaminni katsorsartittarput. Ukiup siualianut sanilliulluguamerlerialaarlutik. Ukioq manna 2020-mi najukkami akeq-anngitsumik aanngajaarniutit pillugit katsorsarneqarnissam-ut illoqarfiit tamaasa neqerooruteqarfigissavagut.IkioqatigiittariaqarneqKatsorsartinneq iluatsissappat susassaqartut arlallit ataatsik-kut ikioqatigiittariaqarnerat pisussaaffiliivoq. Suleqatigiinneq taanna innuttaasup katsorsartinnerani inger-lanneqartussaavoq, makkuninngalu ilaqarluni soorlu sulif-feqarneq, aningaasaqarneq, ineqarneq, peqqinnissaq ima-luunniit alla aanngajaarniutinik atornerluinermut kalluaa-soq. Taamaattumik Allorfik kommunini aamma peqqinnis-saqarfimmi sulisunik suleqateqarnissamik pisussaaffiliivoq.Ajoraluartumik Ukiumoortumik nalunaarusiap takutimma-gu suleqatigiinneq pitsanngorsarneqartariaqartoq, tassamiinnuttaasut affangajai taamaallaat katsorsartereernerup kin-gorna qanoq iliornissamik pilersaarusiuunneqarsimapput.Pilersaarusiorsimagaanni innuttaasoq katsorsartereernerminiaanngajaarniutinik ingalassimaarinnissinnaaneranik kaam-mattorneqarsinnaammat. Taamaammat ukioq manna 2020-mi tamatuma ukkanneqarnerunissaa kissaatigaarput BirgitNiclasen naggasiivoq.



Hotelovernatninger er for året 2020 omfattet af ordnin-gen vedrørende skattefrie feriefrirejser. Det harNaalakkersuisut og en række centrale fagforeninger, deradministrerer feriefonde, indgået en aftale om. Aftalenomfatter feriefondene hos AK, ASG, KIGUT, IMAK,NPK, PK/PPK, SIK, SSK og TP.Normalt omfatter en skattefri feriefrirejse udelukkendetransport fra tjenestestedet til København – eller en andendestination her i landet. Sidstnævnte med den begrænsning,at beløbet ikke må overstige billetprisen på en rejse fra tje-nestestedet til København retur. Nu omfatter ordningenogså hotelovernatninger, dog inden for samme ovennævntebeløbsbegrænsning.Med den midlertidige ændring i regelgrundlaget kan man altså konvertere det beløb, der ellers skulle være brugt påen rejse t/r til København fra tjenestestedet til en rejseinternt i Grønland og, hvis den interne rejse er billigere endturen til København ville have været, hel eller delvis dæk-ning af hotelomkostninger på rejsedestinationen. Dette sid-ste var der uden tillægsaftale ikke mulighed for.Det er vigtigt at understrege, at rejsen skal bestilles samlet,og det er også vigtigt at understrege, at ordningen eromkostningsneutral for feriefrirejsefondene, således denrejsende selv skal betale eventuelle hotelomkostninger, derrækker ud over det beløb, der ellers kunne være rejst forsvarende til billetprisen på en rejse fra tjenestestedet tilKøbenhavn t/r.De enkelte rejser administreres af organisationerne og ihenhold til deres vedtægter og retningslinjer.”De underskrivende organisationer udtaler i fællesskab:”Turistbranchen har været hårdt ramt under corona-krisen,da turisterne ikke har mulighed for at rejse til vores natur-skønne byer. Med aftalen har det været vigtigt at sikre med-lemmerne bedst mulige rammer for afholdelse af deresferie. Flere medlemmer har udtrykt bekymring for at rejsetil Danmark på grund af Corona. Muligheden for at anven-de dele af rejsebeløbet til hotelovernatning i Grønland udenbeskatning forbedrer derfor vore medlemmers feriemulig-heder samtidig med, at det kommer det grønlandske turi-sterhverv til gode i en krisetid”.Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer udtaler:”Jeg er glad for og stolt af, at vores organisationer ogNaalakkersuisut kan stå sammen i denne for vort land øko-nomiske alvorlige stund. Med denne aftale sender vi etstærkt signal til vores turistbranche om solidaritet og sam-menhold. Denne aftale er i sig selv et skridt på vejen moden genetablering af turistsektoren i vores naturskønne land.Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for atkomme rundt langs vor langstrakte kyster. Jeg vil gernerette en varm tak til organisationerne for deres imødekom-menhed i sagen”.Aftalen har en varighed indtil årets udløb, dvs. den 31.december 2020, da aftaleparterne forventer, at det er idenne periode, hvor krisen vil være hårdest for turistaktø-rerne.
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Blandt brugerne af sundhedsvæsenet er der et udtaltønske om at tale grønlandsk, når de møder op til kon-sultationer i sundhedsvæsenet.- Nu har vi en rapport om det, som alle har en mening om.Nemlig sundhedsvæsenet.Sådan starter naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen,om en undersøgelse om brugernes oplevelse af sundheds-væsenet.Den viser, at brugere, altså patienter, først og fremmest ertaknemlige for deres sundhedsvæsen og har forståelse for,at det ikke er muligt at tilbyde alle sundhedsydelser i dereslokale sundhedsvæsen.Kalaallisut - takDer er dog et udtalt ønske om, at patienter vil tale på dereseget sprog om deres problemstilling, når de møder en sund-hedsfaglig.Det giver en udfordring indenfor sundhedsvæsenet, dasundhedsvæsenet er en af de institutioner, der har mangeansatte, som ikke behersker grønlandsk.- Langt de fleste brugere ønsker at tale grønlandsk, når demøder sundhedsvæsenet. Det betyder, at der er behov fortolkebistand, hvilket er også en af de første anbefalinger, vivælger at kigge på, siger naalakkersuisoq for sundhed,Martha Abelsen (S), under et pressemøde torsdag.Undersøgelsen bygger på interview med borgere i tre for-skellige sundhedsregioner samt en grundig gennemgang afopslag på Facebook, indlæg i nyhedsmedier, paragraf 37-spørgsmål stillet i Inatsisartut og klager over sundhedsvæ-senet indgivet af borgere i hele 2018.
Arbejdet starter nuUdover bedre tolkebistand er der sat fokus på, at der ogsåskal være bedre patientvejledning.- Undersøgelsen viser, at patienter ønsker større medansvari forhold til deres behandling af problemstillinger. De vedbare ikke hvordan, de kan bidrage. Derfor er det oplagtmed flere rådgivere til patienter, siger Martha Abelsen, dersamtidig understreger, at patienter kan være med til at tageansvar for behandlingen ved at mærke sig selv mere:- Man kan ikke bare komme ned til sundhedsvæsenet ogsige, at man har ondt. Brugere bør også forklare, hvor oghvornår man har ondt. Sådan vil der være bedre kommuni-kation mellem sundhedspersonale og patient, hvor manundgår misforståelser, siger hun.Direkte adspurgt kan naalakkersuisoq for sundhed ikke for-tælle, hvad det vil koste at få flere tolke og vejledere isundhedsvæsenet. Det er dog oplagt at sende rapporten”Brugernes oplevelse af det grønlandske sundhedsvæsen”videre til sundhedskommissionen, der skal komme medanbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal indrettesfremover.Sundhedskommissionens arbejde er sat på pause undercoronakrisen.- Selvfølgelig kan vi igangsætte forbedringer uden at ventepå sundhedskommissionens anbefalinger. Rapporten inde-holder anbefalinger, som vi kan tage fat på nu. Men det erstadig oplagt at sende den videre tilsundhedskommissionen, lyder det fra Martha Abelsen.Naalakkersuisoq for sundhed understreger under pressemø-det, at hun bestilte undersøgelsen, da det ligger hende nærtat finde ud af befolkningens mening om sundhedsvæsenet.
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Aappassaanik tuniluunnissamut upalungaarsarnermi:Kalaallit Nunaanni Covid-19-imik napparsimasut qima-gussuunnissaannut atortussaq Illersornissaqarfiup inis-sippaa.Danmark ikiuunnissaminut piareersimavoq, KalaallitNunaanni Coronamik nappaalaneq siullermerniit sakkortu-nerusumik atugaalissagaluarpat, qaammatini aggersuniinuiaqatigiit avammut ammaanneqarpata. Danmarkiminaalakkersuisut, peqqinnissaqarfimmi oqartussaasutIllersornissaqarfillu Namminersorlutik Oqartussat peqatiga-lugit pilersaarusiorsimapput, qanoq ikiuuttoqarsinnaanersoqKalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik annertuumik tatine-qassagaluarpat, AG allappoq.Jyllandimi Flyvestation Karupimi ulluni makkunaniDanmarkimi illersornissaqarfiup coronartut kuvøseanik taa-neqartartut sisamat inississimavai. Covid-19-imik nappaatil-lit ingerlannissaannut karsiupput, taamaalillutik timmisartu-mik qimagussorneqarsinnaallutik inuttat imaluunniit nakor-sat peqqissaasullu ingiallortaasut tuniluunnissaannut aarleri-naateqarani. Epi-Shuttlemik taaguuteqarpoq, Sakkutuut tim-misartortut timmisartuini Herculesimi Challengerimiluun-niit inissinneqarsinnaasoq. Ilimanarpoq aamma AirGreenlandimi S-61-ini inissinneqarsinnaanissaat.- Kalaallit Nunaanni Epi-Shuttlemik inissiissaagut taamaat-tup tigunissaanut piareertoqarniariartorlu, oberstløjtnantMartin Birkedal Nielsen Atuagdliutinut oqarpoq. Atortussaqsumi inissinneqassanersoq suli tusagaqarsimanngilaq, ilima-gaali Nuummiissasoq.Sulisut ilinniartinneqassapputEpi-Shuttle akiutaavoq 2,5 meterinik takissusilik plexiglasi-
mik matulik napparsimasumik mattussivittartumik.Matoqqavissup iluani annikitsumik naqitsinikippoq timmi-sartup iluani annikitsumik naqitsinertulluni, taamaalillunivirusip aniannginnissaa qulakkeerneqarluni.Peqqinnissaqarfimmi sulisut qimagussuinermi napparsima-soq attavigisinnaavaat attavigisinnaallugulu, ammaneqarmatgumminik aaqaserlutik sulisut atorsinnaasaannik. Napparsimasoq kuvøsemiittoq ambulancemik timmisartu-millu angallanneqarnini tamaat kuvøsemiissaaq.- Napparsimasut kuvøsemiittut toqqissillutik peqqissaavilia-anneqassapput, Region Midtjyllandimi peqqinnissaqarnik-kut upalungaarsimasuni pisortaq Bo Elbæk PedersenDanmarks Radiomut nassuiaavoq, nunap immikkoortuataIllersornissaqarfiullu qaammammi kingullerni coronamutkuvøsit saqqummiummatigit.
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Hotelini unnuinerit akileraaruteqanngitsumik sulinngif-feqarluni angalanernut ilaalerput. Naalakkersuisutqitiusumik kattuffiit suleqatigalugit isumaqatigiissuteq-arput. Tassaapput PPK, IMAK, AK aamma ASG.Nalinginnaasumik akileraaruteqanngitsumik sulinngiffeq-arluni angalaneq suliffimmit Københavnimut – imaluunniitnunatsinni angalaffissamut angalalluni taamaallaat atortara-luarpoq. Kingullermi taasami aningaasat amerlassusiatasuliffimmit Københavnimut utimullu angalanerup billetipakia qaangissanngikkaa killiliunneqarluni.Aaqqissuussinermi maannamut hotelini unnuinerit aammailaatinneqalerput, aningaasartuutit katillugit suliffimmitKøbenhavnimut utimut billetip akia qaanginngippagu.Maleruagassat allanngortikkallarneranni aningaasat sumiif-fimmi suliffigisamiit Københavnimut siumut uterluguluangalanermi atorneqartussaagaluit nunatta iluani angalaner-nut atorneqarsinnaalerput, aamma nunatta iluani angalaneritKøbenhavnimut angalanermiit akikinnerusimappat, taavaangalanermi tikitani unnuisarfinnut aningaasartuutit ilaan-nakortumik imaluunniit tamakkiisumik matussuserneqarsin-naalissapput. Tapiliutitut isumaqatigiissuteqartoqarsi-manngikkaluarpat tamanna periarfissaqarsimassanngikkalu-arpoq.Pingaaruteqarpoq naqissusissallugu angalaneq ataatsimoor-toq inniminnerneqartussaammat, aamma pingaaruteqarpoqnaqissusissallugu aaqqissuussineq akiliunneqarluni angala-nermut aningaasaateqarfinnut aningaasartuuteqarneruner-mik kinguneqartussaanngimmat, taamaasilluni angalasutsumiiffimmi suliffigisamiit Københavnimut siumut utimulluangalaneranni billitsimut aningaasartuutit sinnerneqarsim-appata tamanna angalasup akilertussaammagu.
Angalanerit ataasiakkaat kattuffinniit aqunneqarput, taakku-lu malittarisassaat maleruaqqusaallu naapertorlugit inger-lanneqartussaallutik.Kattuffiit ataatsimoorlutik oqaaseqarput:”Takornariaqarneq coronamik ajornartorsiornermi eqqugaa-sorujussuuvoq, takornariat illoqarfitsinnut kusanaqisunutangalasinnaanngimmata. Taamatut siunnersuuteqarnermipisariaqarsimavoq ilaasortat pitsaanerpaamik feriarnissaatqulakkeerniarlugu. Ilaasortat amerlasuut Danmarkimut feri-arnissamik eqqasuuteqarsimapput Corona peqqutigalugu.Aningaasat sinneruttut Kalaallit Nunaanni akileraaruteq-anngitsumik hotelimiinnissamut ilaasortavut feriarnissamutperiarfissaat pitsanngorpavut, ataatsikkullu KalaallitNunaanni takornariaqarneq ajornartorsiornermi ikorfartorlu-gu.Aningaasaqarnermut AatsitassaqarnermulluNaalakkersuisoq oqaaseqarpoq:”Tulluusimaarpunga kattuffivut Naalakkersuisullu ataatsi-moorsinnaammata nunatta aningaasaqarnikkut ajornartor-siornerani. Isumaqatigiissutikkut takornariaqarnermut taper-sersuinerput ersersipparput. Isumaqatigiissut nunatsinni pin-neqisumi takornariaqaleqqinnissaanut ikorfartuivoq.Periarfissaq taanna amerlasuut sineriatsinni angeqisumi atorluassagaat neriuutigaara. Kattuffiit suleqatigiilluarne-rannut qujarusuppunga”.Isumaqatigiissut ukiup naalerneranut atuuppoq, tassa 31.december 2020, takornariaqarnermik ingerlataqartut piffis-sami tassani eqqugaanerussasut isumaqatigiissuteqartutnaatsorsuutigimmassuk.
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Styrket beredskab til mulig 2. smittebølge: Forsvaretplacerer modul til evakuering af syge Covid-19 patien-ter i Grønland.Danmark står klar på sidelinjen til at assistere, hvis Corona-epidemien rammer Grønland hårdere end i første bølge, nårsamfundet i de kommende måneder åbner forbindelserne til omverdenen. Regeringen, sundhedsmyndighederne ogForsvaret har sammen med Selvstyret planlagt, hvordanman kan bidrage, hvis presset på det grønlandske sundheds-væsen bliver for massivt, skriver avisen AG.På Flyvestation Karup i Jylland forbereder man i disse dageat stationere en af dansk forsvars fire såkaldte Corona-kuvøser i Grønland. Det er en form for transportkasse tilCovid-19 patienter, så de kan evakueres med fly uden risikofor at smitte besætningen eller de læger og sygeplejersker,der følger med. Epi-Shuttle, hedder modulet, der kan place-res i et af Flyvevåbnets Hercules- eller Challenger-fly. Ogformentlig også i Air Greenlands S-61’ere.- Vi stationerer en Epi-Shuttle i Grønland, så snart man erklar til at modtage den, oplyser oberstløjtnant MartinBirkedal Nielsen til Atuagagdliutit/Grønlandsposten. Hanhar endnu ikke modtaget endelig besked om, hvor moduletskal placeres, men formoder at det bliver i Nuuk.Personale skal uddannesEpi-Shuttlen er en 2,5 meter lang båre med et låg af plexi-glas, som isolerer patienten fuldstændigt. Inde i den herme-tisk lukkede kuvøse er et svagt undertryk og i flyet et svagtovertryk, hvilket sikrer at virus ikke slipper ud. Sundhedspersonalet kan både se og kommunikere med pati-enten under evakueringen, og der er porte med gummihand-sker, som personalet kan anvende. Patienten ligger i kuvø-sen under hele transporten med både ambulance og fly.- Patienter i kuvøse får en tryg tur til sygehuset, forklaredeBo Elbæk Pedersen, leder af sundhedsberedskabet i RegionMidtjylland, til Danmarks Radio, da regionen og Forsvareti sidste måned præsenterede de nye Corona-kuvøser.
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Tlf.: 64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com 

Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude

  Størrelser:  m65 • M5 • C4

• Arbejdsrapporter  med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Lønsedler med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Blokke

Så kontakt din 
lokale trykker på:

64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com
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Borgermøde den 16/2 2020 på GU Qaqortoq.Her havde Borgmester Kista P. Isaksen indkaldt borgerne tilinformationsmøde om kommunens planer. Der var ikke afsat tid til spørgsmål, men det fik nogle af defremmødte lavet om på. En borger undrede sig om alle derejser kommunalbestyrelsen og ansatte i kommunen harværet på! Kommunalbestyrelsen med embedsmænd har blant andetværet i Norge og en lille by, Nain i Canada. Hvad de lavededer, informerede de ikke om. Borgemesteren fremlagde planer for opførsel af de gamlestenpakhuse,og fortalte de havde fået lavet tegninger afbygningerne. Tegninger som kunne været lavet lokalt,og pengene kunnehavet været i lokalsamfundet. Hvilken arkitekt firma der erblevet brugt blev ikke oplyst, højst sandsynligt en iDanmark. Penge og tid kunne hun have brugt på eks. alderdomshjem-met i narsaq, der jo har en uhyggelig rapport. Da sagen omalderdomshjemmet var i medierne, tog hun ikke ansvar,men overlod ansvaret til socialchefen, selv om det er hendeder har det fulde ansvar også over for offenligheden. Det eraltid Borgemesteren, der har det fulde ansvar. Den nye Bus nævnte hun kort, at det var vigtigt for byen athave en Bus. Byen har ikke haft en Bus i næsten 1år.Mange ældre og dårligt gående har haft ekstra udgifter pga.manglende Bus. 
Disse ældre og brugere af bussen havde ellers lavet en lov-lig demonstration ude foran kommunen, men borgemeste-ren kom ikke ud, men sendte en medarbejder ud og baddemostranterne om at gå over til maskinstationen ogdemonstrere.Det er Borgemesteren der har det fulde ansvar og det erhende der skal gå ud og mødes med demonstranterne. Er bussen købt eller leaset? Rygterne er der mange af. Detsamme med bilerne. Fra hendes tid som Borgemester iNarsaq købte hun flere biler lige før kommunelægningen,kun for at tømme kassen, inden komunesamlægningen.Da hun blev Borgemester i kommune kujaleq købte ellerleasede, eller lånte man penge til 5 stk. VW 6 cylinder die-selbiler af typen Amoroq, som er designet til de tyske auto-baner. Det er de dyreste personbiler her i byen. Der ermange rygter med disse biler, nogle mener, de er lejet af etfirma i Odense andre mener pengene er lånt af en danskBank.En lokal bilforhandler kom ellers med et bedre og billigeretilbud. Købe og støtte de lokale og private virksomheder vilman ikke! Kommunen har ellers en informationsmedarbejder, men derkommer sjældent informationer ud til borgerne. Endnu ettegn på en gammeldags, udemokratisk og lukket måde atvære Borgermester på. Under informationsmødet påstod Borgemesteren, at kom-munen havde stoppet affolkningen i kommune kujalleq.Der var opstillet en graf der viste at befolkningstallet varfaldet. At grafen stopper, er ikke ensbetydende med ataffolkningen er stoppet! Det er nok mere kommunensskyld, at der er en stor affolkning.Borgemesteren informerer aldrig om kommunens minkfarmprojekt. Hvor mange milioner det har kostet os skatteydere.Heller ikke, hvormange mandetimer det har kostet!Rygterne er mange, blandt andet, at man allerede har betaltfor en masse mink.Mødet sluttede af med en enkelt klapsalve, resten af salenvar tavs, selv hendes nærmeste medarbejdere virkede ikkesom om de støttede hende, de var også helt tavse!. Hvisman satte hendes popularitet op på en graf, vil den pegelodret ned, til under 1%.Et par dage senere var der med meget kort varsel engagereten tavs demonstration foran kommunekontoret. Der varmødt et pænt antal personer op, selv om dett skete i en nor-mal arbejdstid.Fredag den 6. marts blev en fagchef afskedet eller fritagetfra arbejdet. Dette udløste en arbejdsnedlæggelse af fleremedarbejder i kommunen. Om det er en ulovlig arbejdsned-læggelse eller ej, er lige meget, dette viser, at flere af med-arbejderne er utrygge og utilfredse med ledelsen ogBorgemesteren i kommune kujalleq.Afskedelserne har efterhånden kostet os skatteydere fleremillioner i den tid Kista P. Isaksens har været borgermester.Der er så meget der kan skrives om bla. køb af et maleri tilover 70.000 kr. og om kampen om Beredskabschef stillin-gen. Mvh. carsten kolby
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Peqqinnissaqarfimmik atuisut, tassa nakorsiat, nakorsi-arnerminni oqaatsitik atorlugit oqaloqateqarusuttarput.- Kikkut tamarmik isumaqarfigisaat pillugu maanna nalu-naarusiaqalerpugut. Tassalu peqqinnissaqarfik.Peqqinnissaqarfimmik atuisut isumaat pillugu nalunaaru-siaq saqqummiuttussanngoramiuk, peqqinnissamut naalak-kersuisoq Martha Abelsen taama oqarpoq.Tamassuma takutippaa innuttaasut peqqinnissaqarfeqarner-minnik qujamasuttut, naak peqqinnissaqarfiup neqeroorutaisumiiiffiit aallaavigalugit assigiinngisitaarsinnaagaluartut.Kalaallisut - qujanaqNakorsiarnermili ajornartorsiut pillugu nassuiaaniarnermioqaatsit ilitsoqqussarisat atorneqarnissaat kissaatigineqar-poq.Tamanna peqqinnissaqarfimmut unammillernarpoq, peqqin-nissaqarfimmi atorfinittut ilarpassui kalaallisut oqaatsinikoqalussinnaasanngimmata.- Peqqinnissaqarfimmi atuisut amerlanerpaartaat kalaalli-sut oqalullutik peqqinnissaqarfimmi naapitserusuttarput.Tamanna isumaqarpoq nutserisunik peqarnissaq inner-suussutigineqartoq, Martha Abelsen (S), sisamanngornermitusagassiortunik katersortitsigami oqarpoq.Misissuinermi ilaatigut peqqinnissaqarfiup immikkoortuinipingasuni innuttaasunik apersuisoqarsimavoq, kiisaluFacebookimi saqqummiussat, nutaarsiassaqartitsivinniilanngussat, paragraf 37 naapertorlugu Inatsisartuni apeq-quteqaatit aamma peqqinnissaqarfik pillugu 2018 tamak-kerlugu naammagittaalliuutigineqarsimasut misissoqqissa-arneqarsimallutik.Sulineq aallartippoqNutserisoqarnerup pitsaanerulersinnissaata saniatigut nakor-siartut siunnersorneqarnissaat pitsanngorsarneqassasoq

aamma innersuussutigineqarpoq.- Misissuinerup takutippaa atuisut sullinneqarnerminni aki-sussaaqataarusussuseqartut. Naluinnarpaat qanoq.Taamaammat peqqinnissaqarfiup iluani atuisunut siunner-sorteqarnissaq innersuussutigineqarpoq, Martha Abelsenoqarpoq. Taassuma ilanngullugu erseqqissarpaa akisussaa-qataanissamik tigusinermi imminut naalaarnissaq aammapisariaqartoq:- Peqqinnissaqarfiliaannartoqarsinnaanngilaq oqarluniluanniarpunga. Aamma nassuiarneqarsinnaasariaqarpoqsukkut qaqugukkullu anniarneq malugineqartarnersoq.Taama isiornermi peqqinnissaqarfiup atuisullu attaveqati-giinneranni paatsooqatigiinnissat pinngitsoortinneqarsin-naapput, oqarpoq.Toqqaannartumik aperineqarnermini peqqissutsimut naalak-kersuisup oqaatigisinnaanngilaa nutserisoqarneq siunnersui-soqarnerlu pitsaanerulersinneqarnissaa qanoq akeqassaner-soq. Nalunaarusiarli "Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfikatuisut isaannit isigalugu" peqqinnissaq pillugu ataatsimiiti-taliarsuarmut ingerlateqqinneqarnissaa pissusissamisoorpoq,ataatsimiititaliarsuaq aamma innersuussuteqassammat peqq-innissaqarfiup siunissami aaqqissorneqarnissaanut.Peqqinnissaq pillugu ataatsimiititaliasuaq coronap ajornar-toortitsinerata nalaani uninngagallarpoq.- Soorunami peqqinnissaq pillugu ataatsimiititaliarsuupinnersuussuteqarnissaa utaqqinagu nalunaarusiaq unatigummisarput aallaavigalugu sulineq aallarteriissaaq.Nalunaarusiaq innersuussutinik imaqarpoq, suliarisinnaa-satsinnik. Aammali peqqinnissaq pillugu ataatsimiititaliar-suarmut sulianut ilaasussatut ingerlateqqinneqarnissaanutpiukkunnarpoq, Martha Abelsen oqarpoq.Peqqissutsimut naalakkersuisup erseqqissarpaa peqqinnis-saqarfik pillugu innuttaasut isummernerat soqutigigamiuk,misissuititsinissamik suliakkiussisimalluni.
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Der cirkulerede et rygte om at Kommune Kujalleqhavde givet sine medarbejdere en favorabel sygeforsik-ring, der ene og alene var møntet på kommunens med-arbejdere (som også indebærer de ledere der har lavetden). Da forvaltning af en kommune gerne skulle gældefor en HEL kommune og ikke nogen få heldige ansatte,anså jeg rygtet for at være et ondsindet falsum. Men gårman ind på Kommunens hjemmeside prydes forsiden aføverste ansvarlige, Borgmester Kista Isaksen, der skam-løst praler med:Sundhedsforsikringen, der er et tilbud for medarbejderne iKommune Kujalleq, som har været ansat i to år, kan dækkeudgifterne efter lægeundersøgelsen og til forskellige opera-tioner. Eksempelvis kan den bruges til knæoperationer,underlivsoperationer, fjernelse af mandler, fjernelse af gal-desten eller lignende operationer.
-Sundhedsforsikringen er helt ny i den kommunale forvalt-ning, men trods det er vi vidende om, at det at vente længepå en operation i vort land ikke er noget nyt i sig selv.Derfor er det godt, at vores medarbejdere i KommuneKujalleq helbredsmæssigt har bedre muligheder gennemsundhedsforsikringen, siger Kiista P. Isaksen.Nu skal det ikke lyde som om jeg ikke under personalet engod sygeforsikring, for det gør jeg… men jeg under nuogså de resterende borgere, og særligt de ældre, sammegoder. Det er ikke kun kommunens medarbejdere der skalvente længe på en operation.. det skal vi alle. Så spørgsmå-let er hvorfor vores skattekroner KUN skal gå til nogle hel-dige få?? Jeg mener at tiltaget er endnu en episode af mange der viserat Kommunens ledelse er ude af sync med resten af sam-fundet. Jeg har ikke i mine mange år som borgere ogerhvervsmand oplevet enkommunen der er så lukketog uinteresseret i aktivt atlytte til borgere og erhvervs-liv. Der bliver lavet nogle”tiltag” der dog primært harpræg af information end ind-dragelse. Vi har en kommu-nalledelse der ingen interessehar i at udvikle regionen, dertager æren for tiltag man tid-ligere har været lodret imod(lufthavnsbyggeriet), og somvidt og bredt praler med hvorfantastiske de er.Kommune Kujalleq og heleSydgrønland trænger til enfrisk start med en ledelse forfolket.   Jim RiisEn Qaqortormiutter
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Kommunip ukiumoortumik naatsorsuutai 10,8 mio.koruuninik sinneqartoorfiusut kommunalbestyrelsipataatsimiinnermini akuersissutigai.Pingasunngornermi maajip 20-anni Kommune KujallermiKommunalbestyrelse 2019-imut naatsorsuutit akuersissuti-gai. Naatsorsuutit inernerat naammaginartumik inerneqar-poq, matumani 10,8 mio. koruuninik sinneqartoorfiulluni.Tamanna ukiup ingerlanerani ingerlatsiviit naatsorsuutinutnaapertuuttumik ingerlatsisimanerannik aallaaveqarpoq.-Kommunimi ingerlatsiviit aningaasaqarnerminnik ingerlat-silluarsimanerat kinguneqarluarpoq, taamaammat kommu-nimi atorfillit tamaasa ataatsimiititalianilu ilaasortat 2019-imi sulilluarsimanerannut qutsavigingaarpakka, borgmesterKiista P. Isaksen sinneqartooruteqarnermut iluarisimaarin-nilluni oqarpoq.Ukioq 2019 Kommune Kujalliup siunissamut ineriartorne-ranut assigiinngitsutigut tikkuussiffiuvoq. Tamanna kommunip innuttaasunik inuussutissarsiuteqartu-nillu suleqateqarluarneratigut naammaginartumik angusaq-arfiuvoq.-Kommune Kujallermi illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinniluinnuttaasut, nammineq kajumissutiminnik suliaqartartut,inuussutissarsiortut matumanilu inuussutissarsiorneq eqeer-simaartoq kommunip siunissamut takorluugaasa iluatsinnis-saannut tunngaviupput, taamaammat ataatsimoorluta ineri-artortitsiniarnitsinni suleqatigiilluarnitsinnut qujanakulooq,Kiista P. Isakasen naggasiivoq.
Kommunens regnskab med et overskud på 10,8 mio. kr.blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.Under mødet den 20. maj godkendte Kommunalbestyrelseni Kommune Kujalleq årsregnskabet for 2019. Regnskabsresultatet var tilfredsstillende, hvor der var etoverskud på 10,8 mio. kr.Dette er baseret på retmæssig forvaltning af regnskaberne iforvaltningerne i løbet af året.-En effektiv administration af forvaltningernes økonomiskeråderum har givet gode resultater, derfor skylder jeg enstor tak til alle de ansatte på kommunen og medlemmer afudvalgene for deres indgående indsats i 2019, sagde KiistaP. Isaksen, der var tilfreds med overskuddet.Året 2019 pejler hen imod den fremtidige udvikling afKommune Kujalleq på forskellige områder. Dette er et tilfredsstillende resultat af det gode samarbejdekommunen har haft med borgerne og erhvervslivet.-Borgerne i vores byer og bygder i Kommune Kujalleq, defrivillige initiativtagere, de erhvervsdrivende og det aktiveerhvervsliv er fundamentet for realiseringen af kommunensfremtidsvisioner, derfor takker jeg stort for vores fællestætte udviklingssamarbejde, afsluttede Kiista P. Isakasen.OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Fax 64 26 72ÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 17.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag 09.00 - 12.00Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automat
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Sidste år tog flere misbrugere mod tilbuddet om gratisbehandling for problemer med alkohol, hash eller spil,og flere gennemførte behandlingen med succes. Detviser Allorfiks årsrapport 2019.Allorfik, der står for det nationale tilbud om behandling afmisbrug, har eksisteret i fire år, og for hvert år, der er gået,har et stigende antal borgere taget mod tilbuddet ombehandling. I 2019 blev 668 borgere behandlet og det erlidt flere end året før.- Det er en god udvikling, at så mange borgere tager sigselv og deres problem alvorligt og søger hjælp. Det krævermod, og vi har stor respekt for dem, der vælger at tage modhjælpen og komme i behandling, siger Birgit Niclasen, derer læge og leder af Allorfik. Flest unge – flest kvinderDen største gruppe, der modtog behandling sidste år, er
unge mellem 25 og 34 år, og der er lidt flere kvinder endmænd.Alkoholmisbrug er det største problem. Fire ud af fem (73procent) af de, der blev henvist til behandling, var storfor-brugere af alkohol, havde et sundhedsfarligt forbrugog/eller var stærkt afhængige af alkohol. Hashmisbrug er ligeledes et problem – ikke mindst blandtyngre mænd. Op mod halvdelen (44 procent) af alle mænd ibehandling havde problemer med hashrygning og mangehavde udviklet svær afhængighed af hash. Blandt kvindernekæmpede en ud af tre (32 procent) med hashen.Flere gennemfører behandlingFire ud af fem henviste misbrugere gennemførte i 2019behandlingen og det er lidt flere end året før. Det er en storsejr for hver enkelt borger, der klarede at komme ud af mis-bruget, og det er en stor sejr for Allorfik:- Vi glæder os hver gang vi kansige farvel til en borger, der stoddistancen. Ikke mindst glæder detos at flere helt unge gennemførerbehandlingen, siger BirgitNiclasen og henviser til tal foraldersgruppen mellem 15 og 25år. Kun én ud af fire af disse heltunge misbrugere faldt fra, uden atgennemføre behandlingen i 2019.
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