


Inissiat attartortittakkat katillugit 115-it nutarterneqar-nissaat imaluunniit isaterneqarnissaat siunertaralugu2019-imi attartortinneqarunnaarsimapput. Inissiani115-iusuni 23-it nutarsarneqareerpata atulerseqqinne-qassapput.Inissiat arlallit nutarsarnissaannut isaternissaannulluunniitINI A/S suliassaqangaatsiarpoq.Ineqarnermut naalakkersuisup Karl-Frederik Danielsenipdemokraatineersumut Justus Hansenimut akissuteqaataaniatuarneqarsinnaavoq inissiat katillugit 115-it nutarsarneqar-nissaat isaterneqarnissaalluunniit siunertaralugu 2019-imiattartortinneqarunnaarsimasut.Inissiat attartortittakkat pineqartut avannaani ukunaniip-put:Ilulissani attartortittakkat: 27-itAasianni attartortittakkat: 19-itSisimiuni attartortittakkat: 23-it, taakku nutarterneqarneratnaammassippat atorneqaqqilissapputManiitsumi attartortittakkat: 46-itIlluutit illusimasoqanngitsut arlallitInissialli suli amerlanerusut 2019 sioqqullugu attartortinne-qarunnaarsimapput. Inissiat attartortittakkat qasserpiaaner-sut maanna ilisimaneqanngillat, INI A/S IT-mut atortutigutperiaatsimut allamut ikaarsaarnerata kingunerisaanik, inissi-

at qassiuinersut paasiniassagaanni nalunaarsukkanik qara-saasiakkut saqqummersitsisoqarsinnaanngimmat, taamaat-torli paasissutissat atortorissaaruteqarani tiguneqarsinnaa-sut.Illuutilli inissiallit katillugit 29-it 2019 sioqqullugu nunatamakkerlugu attartortinneqartarunnaarsimapput:Nuuk: Illuut 1Maniitsoq: Illuutit tallimat
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Qaqortoq: Illuutit tallimatNarsaq: Illuutit sisamatNanortalik: Illuutit pingasut Paamiut: Illuut ataaseqAasiaat: Illuutit tallimatQasigiannguit: Illuutit marluklIulissat: Illuutit pingasutIlluutit taakku nutarsarneqanngikkuni aamma isaterneqar-tussaapput.Inissiat arlallit attartortoqanngitsutIneqarnermut naalakkersuisoq ilisimatitsivoq inissiat attar-tortittakkat allat januarip qiteqqunnerani aamma attartortin-neqanngitsut. Tamassumunnga pissutaasut assigiinngillat.- INI A/S paasissutissiivoq, Namminersorlutik Oqartussatilluutaasa inoqannginnerannut nutarterineq, oqoqartuniksuliarinninneq, attartortitsiniarnerup ajornakusoornera ima-luunniit illuummik piginnittup isaterinissamut imaluunniitnutarterinissamut isummernissaata utaqqineqarnera, pinga-artumik pissutaasut. Pingaartumik Kommune Kujallermiaamma Paamiuni attartortittakkat arlallit isaterneqartussaap-put, Karl-Frederik Danielsen Justus Hansenip paragraf 37atorlugu apeqquteqaataanut akissuteqarluni ilisiamtitsivoq.Inissiat illoqarfinni ukunaniipput:Uummannami attartortittakkat: 1llulissani attartortittakkat: 5Qasigiannguani attartortittakkat: 11Aasianni attartortittakkat: 8Sisimiuni attartortittakkat: 21Maniitsumi attartortittakkat: 38Nanortalimmi attartortittakkat: 3Narsami attartortittakkat: 16Qaqortumi attartortittakkat: 72Nuummi attartortittakkat: 108Paamiuni attartortittakkat: 101
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Epidemikommissionen har under et møde fredag beslut-tet at aktivere beredskabet, hvis der skulle opstå mistan-ke om smitte i landet. Kommissionen oplyser, at derikke er nogen tilfælde af coronavirus. Det har Epidemikommissionen besluttet under et møde fre-dag eftermiddag, fremgår det i en pressemeddelelse.- Vi har allerede faciliteterne og redskaber til undersøgelser,hvis kaptajnen i flyet meddeler, at der er mistanke om smit-som sygdom blandt passagerene, forklarer landslægeHenrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.- I første omgang fokuserer vi på Kangerlussuaq, da det erden vej, de fleste turister og eventuelle arbejdere, der ind-rejser til fra udlandet.Formanden i Epidemikommissionen er politimesteren,mens den ledende dyrlæge, sundhedsvæsenet, repræsentan-ter fra toldvæsenet og en repræsentant fra kommunerne,samt landslægen er medlemmer af kommissionen.Epidemikommissionen ledes af Grønlands Politi, som isamråd med landslægen, kan træffe beslutning om, hvilkevidere foranstaltninger der bør tages.- Politiet er klar til at koordinere en sådan hændelse samtbistå landslægen og sundhedsvæsenet. Politiet har i samar-bejde med resten af epidemikommissionen udarbejdet ret-ningslinjer omkring, hvordan vi håndterer en situation iGrønland, hvor der er mistanke om, at en person er smittetmed coronavirus, siger chefpolitiinspektør Svend Foldager.Ingen fælde i GrønlandLandslægen oplyser, at der ikke har været nogen mistankeom smitte af coronavirus i Grønland.- Der har ikke været mistanke om coronavirus eller regi-streret nogen tilfælde af den nye virus i Grønland, men vifølger udviklingen nøje, siger han.
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• Arbejdsrapporter  med gennemslagspapir
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  1 eller 2 kopier
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Verdenssundhedsorganisationen WHO har under et mødetorsdag erkendt, at coronavirusset udgør en internationalnødsituation. Det betyder, at sygdommen ikke længerebetegnes som værende sundhedskrise, der kun berørerKina.Det seneste tal viser, at over 11.000 mennesker er smittedemed coronavirusset, hvor over 20 lande har registreret til-fælde af sygdommen. Over 250 er døde som følge af syg-dommen.Landslægen forklarer, at sygdommens påvirkning variererfra person til person.- Der danner sig efterhånden et billede af, at der er flerevariationer af sygdomsforløbet. Nogen oplever det i letform, men udgør stadig smitterisiko. Også er der andre, derfår alvorlig lungebetændelse, og kan dø af det. Det handlerisær om ældre mennesker, der har andre sygdomme somsukkersyge eller hjertesygdomme. Verdenssunhedsorganisationen WHO har sagt, at dødelighe-den må antages for at ligge på omkring to procent af desmittede. Også er der tale om, at sygdommen kan smitte iinkubationstiden, altså op til de første symptomer på syg-dom af coronavirus, forklarer Henrik L. Hansen.Lav risiko i GrønlandSandsynligheden for, at der skulle komme personer, der ersmittede af coronavirus vurderes lavt af epidemikommissio-nen.- Sandsynligheden for at sygdommen kommer til Grønlandmå fortsat anses for meget lav. Det er også vigtigt at holdefast i, at sygdommen nok er alvorlig, men at de hidtidigeerfaringer viser, at næsten alle smittede bliver raske igen.Den nye corona-virus er ikke specielt smittefarlig og kan

ske ved person-til-person smitte ved tæt kontakt til sygepersoner. Der er især set smitte til sundhedspersoner ogsmitte mellem familiemedlemmer, siger Henrik L. Hansen iepidemikommissionens pressemeddelelse.Samme vurdering kommer fra chefpolitiinspektør SvendFoldager.- Altså, de passagerer, der eventuelt skulle have været iKina skal jo igennem flere lufthavne, før de nårKangerlussuaq lufthavn. Så risikoen for Grønland liggermeget lav, men vi er alligevel klar med beredskabet, lyderdet fra Svend Foldager.Ingen restriktioner ved indrejse til GrønlandEpidemikommissionen oplyser, at WHO’s retningslinjerfølges, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt ikkeindføres restriktioner ved indrejse til Grønland.Epidemikommissionen oplyser, at der på grund af de ind-stillede flyruter til og fra Kina for nuværende ikke kommerarbejdskraft til fiskeindustrien fra Kina til Grønland.Pasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiNal. 11.00 - 17.00Oqarasuaat 49 44 60



Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen (S) ilisi-matitsivoq Naalakkersuisut piffissami matumanisulissutigigaat ilaasunik angallassinermi kiffartuus-sinissamut isumaqatigiissutit sivitsorneqarnissaatNaalakkersuisut siulittaasuata Kim Kielsenip (S) kiffar-tuussinissamik isumaqatigiissutit tunngavigalugitangallaffinniittut angalaniaraluarlutik kipiluttunartoor-tartut paasisinnaalluarnerarpai.Naak naalakkersuisoqarfiit agguataarneqarnerat naaper-torlugu naalakkersuisut oqartussaasut salliullutik avam-mut oqaaseqartarnissaannik pingaartitsigaluarluni, taa-maattoq Naalakkersuisut suliarinninnerat tunngavigalu-gu erseqqissaassalluni tunuarsimaanngilaq, allappoqSermitsiaq.“Arlaannattaluunniit sila qanoq issanersoq naalakkersorni-arsinnaanngilaa, taamaammat kinguaattoornerit silap qanoqinneranik pissuteqartut inooqataaffigalugillu akuerisariva-gut tamatta, taamaattorli pissutsit allat ilaasunik angallassi-nermut tunngatillugu akimmiffinnik pilersitseqataasartutpillugit Naalakkersuisunit eqqumaffigilluinnarparput qanoqiliornikkut angallannerup suli pitsaanerulersinneqarnissaaanguniagaajuartariaqarmat. Akimmiffissat suusinnaasut pii-artariaqarpagut angallanneq sapinngisamik akimmiffeq-anngitsumik ingerlanneqarsinnaaniassammat, ilaatiguttamanna aaqqinniarneqartarpoq kiffartuussinissamik isuma-qatigiissutit ilassutissaannik isumaqatigiissuteqarnikkut,avisimut Sermitsiamut oqarpoq, nangillunilu:“Ilisimaneqartutullu suliariumannittussarsiuussineq qanittu-mi aallartinneqartussaavoq, tassungalu atatillugu periarfis-saqarpugut ersarissunik piumasaqaateqartarnissatsinnutaammalu aallarsinnaanerit tikissinnaanerillu qaffasissumikpitsaassuseqartinneqassasut piumasaqaatitsinni ilaatittarpa-gut. 

Taamaattorli angallasserusuttunut piumasaqaannassanngila-gut, tassami atortuminnik aserfallatsaaliinissaminnut taarsii-nissaminnullu aningaasaliinissaminnut pitsaasumik naaper-tuilluartumillu periarfissittariaqarpagut, matumani qulimi-guullit, timmisartut, umiatsiat umiarsuilluunniit pineqaralu-arpata. Taamaammat sulissutigaarput ilaasunik angallassi-nermi kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit sivitsorneqar-nissaat ukiut tallimaat avillugu maanna sivisussuseqartartoqullumikkullu periarfissaqarfiulluni ukiunut aqqanilissaataaffaa tikillugu katillugit sivitsorneqarnissaannut.
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Partii Naleqqamit IA-millu kissaatigineqarpoq, inuitisertitakinnerusut eqqugaanerluppallaassanngippatapinngitsoorani soraarnerussutisiaqarnissamut malittari-sassat allanngortinneqassasutPinngitsoorani soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuus-saq pillugu ammasumik siunersiuineq akissutigineqartunutsanilliullugu apeqqutinik amerlanerusunik pilersitsiinnarsi-mavoq. Jens Napaattooq (PN) aamma Múte Bourup Egede(IA) isumaqatigiillutik taamatut oqaaseqarput.- Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq tamaviaaraluarpoq,qitiusutulli apeqquterpassuit akissutissarsinngilavut, MúteBourup Egede oqarpoq.- Pakatsivunga, Naalakkersuisummi suniarnini oqaatigina-

gu nassuiaatinik utoqqatsissutinillu tusartinneruaatigut,Jens Napaattooq oqarpoq.- Aamma pakatsissutigaara, Ataatsimiititaliami siulittaasup(Hermann Berthelsen) oqaatigimmagu, apeqqutit tamarmiktamakkiisumik akissuteqarfigineqarsimasut.Neriorsuutigisinnaavara, Partii Naleqqamiit suliaq qaqissa-gatsigu, tamannalu piaarnerpaamik piumaarpoq.Vittus Qujaukitsoq siunersiuinermi neriorsuivoq, apeqqutitsiunersiuinermi akissuteqarfigisinnaanngisani allakkatigutakissuteqarfigissallugit.- Paasissutissat taakku piaarnerpaamik pissarsiarisariaqar-pavut, taamaalilluta maanna aaqqissuussaasumut sanilliul-lugu taama equngatigisumik eqquisussaanngitsumik aaqqi-issutissarsiornissatsinnut pit-saanerpaamik tunngavissaq-arniassagatta, Múte BourupEgede oqarpoq.Jens Napaattooq aamma isu-maqarpoq, aaqqissuussaqullumikkutut isikkoqartilluguisertitakinnerpaat eqqugaa-nerlunnerpaassasut.Ileqqaarneq pineqaraluartoq,inuit maannakkorpiaq anin-gaasaqarnerannut eqquivoq.- Inuit akileraarutinut soraar-nerussutisiassanullu ileqqaar-nerminnut 50 procent sinner-lugit akiliuteqartassagunikineqarnerminnut akissaarutis-sapput. Tamanna attanneqar-sinnaanngilaq, taanna oqar-poq.
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Som det fremgår i naalakkersuisoq for boliger, Karl-Frederik Danielsens svar til Demokraternes JustusHansen, blev i alt 115 lejligheder taget ud af brug i2019, med henblik på renovering eller nedrivning.Lejlighederne er fordelt på disse nordlige byer:lIulissat: 27 lejemålAasiaat: 19 lejemålSisimiut: 23 lejemål, som vil blive taget i brug igen, nårrenovering er gennemførtManiitsoq: 46 lejemålFlere bygninger sat ud af driftDer er dog flere lejligheder, som allerede er sat uden for
drift før 2019. Antallet af lejlighederne er på nuværendetidspunkt uvist, da INI A/S har fået et nyt IT-system, ogderfor først kan opgøre lejlighedernes antal ved at trækketallene ud af systemet manuelt.Men i alt 29 bygninger, fordelt i disse byer, er sat ud af driftfør 2019:Nuuk: 1 bygningManiitsoq: 5 bygningerQaqortoq: 5 bygningerNarsaq: 4 bygningerNanortalik: 3 bygningerPaamiut: 1 bygningAasiaat: 5 bygningerQasigiannguit: 2 bygningerlIulissat: 3 bygningerDisse lejligheder skal ligeledes enten renoveres eller nedri-ves.Flere lejligheder uden lejereNaalakkersuisoq for boliger oplyser, at der er andre byg-ninger og lejemål, der står uden lejere i midten af januar2020. Disse har flere årsager.“INI A/S oplyser, at tomgang for Selvstyrets bygninger,hovedsagelig skyldes renovering, skimmelbehandling,udlejningsvanskeligheder eller afventer bygningsejers stil-lingtagen til enten nedrivning eller renovering. Særlig forKommune Kujalleq og Paamiut står en del lejemål forannedrivning”, oplyser Karl-Frederik Danielsen i sit svar tilJustus Hansens paragraf 37-spørgsmål.Lejlighederne er fordelt i disse byer:Uummannaq: 1 lejemållIulissat: 5 lejemålQasigiannguit: 11 lejemålAasiaat: 8 lejemålSisimiut: 21 lejemålManiitsoq: 38 lejemålNanortalik: 3 lejemålNarsaq: 16 lejemålQaqortoq: 72 lejemålNuuk: 108 lejemålPaamiut: 101 lejemål
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SISA-p inuit 6.628-t soraarnerussutisiaqarnissaminnutkatersisimanngitsut sullittussanngorpai.Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup soraarnerussutisiaqaler-nissamut aaqqissuussamut suliarinnittussarsiuussineraniSulinermi Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqaler-nissamut Aningaasaateqarfiat SISA isumaqatigiissuteqarluniatsiorpoq.Tamanna Aningaasaqarnermut naalakkersuisoqarfiup SISA-llu KNR-imut uppernarsarpaa.Soraarnerussutisiaqalernissamut aningaasaateqarfiup SISA-p soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermut pin-ngitsoorani ilaanissamik aqutsisuunissani pillugu Nammi-nersorlutik Oqartussanik ukiuni qulini atuuttussamik isuma-qatigiissuteqarluni 2018-imi aggustimi nalunaarutigaa.Tamatumunnga atatillugu, SISA inatsisinik malinnilluni sul-litani amerlisillugit nunatsinni tamaneersut sullisisinnaaner-luni aningaaserivinnik nakkutilliisunut taanami nalileeqqu-sivoq.SISA-llu inatsisit taamani atuuttut naapertorlugit sullinniak-kani tamaasa sullissinnaanngikkai aningaaserivinnik nakku-tilliisut taamani naliliivoq.Taamaammat Namminersorlutik Oqartussat suliariumannit-tussarsiuusseqqipput. Taanna jannuaarip ulluisa 15-ianniulloqeqqanut killeqarpoq.Inatsimmummi tapiliussaq Folketingimit decembarimi aku-ersissutigineqarpoq, SISA-lu taamaalilluni nunatsinni innut-

taasut tamarmik soraarnerussutisiassaannik aqutsisuunissa-minut periarfissaqalerluni.SISA kommer til at står for de pensionsordninger, som6.628 mennesker ikke har fået oprettet endnu.Arbejdstagernes Pensionskasse SISA og naalakkersuisoqfor finanser har underskrevet en aftale om den tvungnepensionsopsparing.Det oplyser Departementet for Finanser og SISA til KNR.Aftalen betyder, at SISA kommer til at står for de pensions-ordninger, som 6.628 mennesker ikke har fået oprettetendnu.I august 2018 meldte SISA ud, at de havde vundet en 10-årig kontrakt med Selvstyret om at klare opgaven med dennye lovpligtige pensionsopsparing.SISA bad i den forbindelse Finanstilsynet vurdere, om de itråd med lovgivningen kunne udvide deres kundekreds til atomfatte hele Grønlands befolkning. Men Finanstilsynetvurderede dengang, at SISA ikke kunne varetage alle typeraf kunder under den daværende lovgivning.Derfor satte Selvstyret opgaven i udbud igen. Deadline var15. januar klokken 12.00 - og SISA vandt udbuddet, selvom selskabet altså har været udelukket én gang.Folketinget i Danmark har nemlig vedtaget en tilføjelse tillovgivningen i december, der gør det muligt for SISA ogandre udbydere at håndtere pension for alle borgere iGrønland.
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Taatsi Magnussen ukiut arlallit aningaanasoorajuttuu-voq, katsorsartinnermili kingorna suli oddseqqinngilaq.Aningaasanoorajuttuuneq nunatsinni ajornartorsiutaa-soq, taanna naliliivoq.Taatsi Magnussen 28-nik ukioqarpoq. Taatsi aningaasanoo-rajuttut arfineq marluk, 28-nit 60-inut ukiullit Allorfim-miillu katsorsaasut marluk, ulluni aqqaneq marlunni Oden-semeeqqammertut ilagaat, allappoq KNR.glUkiut qulit qaangiummata, Taatsi 18-inik ukioqartoq, sunatamarmi aallartippoq. Taamanimi Ilulissani oddsertarneqtakussaaleruttorpoq.Kammalaataasa ussernartumut pulasaarpaat. Taatsip oddsetmisilippai, assullu tiguartilluni.Assaat isugutattutTaatsip ullaakkut iterniutaa oddsernissani eqqarsaatigilertar-paa:- Ullaakkut iteraangama eqqarsaat siulliukkajuttarami:Ullumikkuttoruna kikkut eqqoriarlakka, ullumikkut taakkuunammisussaapput.- Eqqukkagut eqqaamasarpagut, annaasagut soqutigissana-git.Oddsinngippallaaleraangat assai isugutsertarput. Imminutmattuttarpoq, stresseqqajaalerluni. Aningaasallu annaani-kuusani utertinniarsarisarualerpai.Taatsip inuunera ukiut pingasut sinnerlugit taamaappoq.- Ajornartorsiutinngoriartorami akiligassanut kinguaattoor-talerama,Taatsi oqarpoq.IkiortissarsiorniaritAasaavoq. Maajip qaammataa naaqqammerpoq, inuilluakissarsisimapput. Taatsi ullaakkut arfineq marlunutinor-tuilluni suliartorpoq. Suleqatinilu kaffisorusaarnerminimobilini pisarnermisut passuppaa. Nittartakkakkut oddser-poq.Taatsip sulisitsisuata arnaataatalu ajornartorsiuteqartoqmalugigamikku ikiortissarsioqquaat.- Maluginialeramikku oddseruusaartungaasit suliassakkasuliarinagit. Silarsuaaqqanneerujoortunga allat mattullugit.Taatsip ajornartorsiutini kanngugigaluarlugu Allorfimmut

saaffiginnippoq. Allorfik aanngajaarniutinik atornerluiner-mik aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiutilinnik katsor-saanissaminut neqerooruteqartarpoq.- Upperivallaarsimanngikkaluarpara ikiorsinnaassagaannga.Taatsip Danmarkip qimuttuitsoqarfiisa ilaanni katsorsarte-qatissani naapippai. Ilisarisimasarinngilai. Sunaaffa inger-laqqinnissaminut ikiortigiumaakkani.- Paasillugu kisimiinnanga eqqissiallannarpoq, TaatsiMagnussen oqarpoq.PaquminartoqKatsorsaavimmi oqarnissaq: "Aningaasanoorajuttuuvunga"ajornanngilaq. Unamminartuali uaniippoq: Kammalaatinulliilaquttanullu oqarnissaq.- Kammalaatinut ilaquttanullu oqarnissaq kanngunaasap-poq. Eqqartorusunnanngilaq.Tassami nunatsinni aningaasanoorajuttuuneq paqumigineq-artorujussuusoq, Taatsip oqaatigaa.- Aningaasanoorajuttuuneq kammalaatinnut eqqartoriartar-nikuugaluarpara, kisianni tamanna allamut saatinniapallat-tarparput, paquminarmat. Nappaatitut isiginnginnatsigu.Aningaasanoorajuttuuneq nunatsinni ajornartorsiuterujus-suusoq, taanna naliliivoq.- Nunatsinni eqqartorneqanngippallaarpoq taavalu oqaloqa-tiginninniarneq ajornarpallaarujussuarpoq.- Takusinnaavara maani illoqarfitsinni Ilulissani amerlasuutaningaasanoorajuttuusut, ajornanngippallaartorlu oddsernis-saq, soorlu pisiniarfinnukaraanni.IleqqaagaqalerpoqTaatsi katsorsartinnermi kingorna suli oddseqqinngilaq.- Aningaasanoorajussusera aningorpara. Imminut upperine-rulernikuuvunga. Oqiliallannaq, siunertaqalerluni.Massakkummi aningaasanik ileqqaagaqalernissaq allaatajornarunnaarpoq.- Siumut pilersaarusiorsinnaalerpunga, angalarusulernikuu-gama massakkut. Katerseruusaarpunga aasamut feriernis-sannut. Takorloornikuunngisat takorloorsinnaalersimavak-ka.Allorfik naapertorlugu 2019-imi aningaasanoorajunnermutkatsorsartittut 80-iupput.
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IA-p siulittaasuata Múte B. Egedep Naalakkersuisutkaammattorpai, innuttaasut toqqissisimateqqilerniarlu-git, kiffartuussinissamut isumaqatigiissutit isumaqati-ginninniutigineqarnissaanut partiit piaartumik peqataa-tinneqassasut- Kiffartuussinissamut isumaqatigiissutissat piaartumiksinaakkuserneqartariaqarput, Múte B. Egede,Naalakkersuisut malinnaasimannginnerannik isumaqartoqerseqqissaavoq.- Innuttaasut ullumikkut toqqissisimanngillat. Sumiiffinniarlalinni atortut katersugaasivinni takusassiassatut isik-koqarput, Kalaallillu Nunaanni silap pissusaanut naleqqut-tuunatik, partiimi siulittaasoq, kiffartuussisut atortuinuttunngatillugu peqqissaartumik periarfissinneqartariaqartutisumaqartoq, oqarpoq.Isumaqatigiissutit piffissami sivisunerusumi atuutinne-qassasutKim Kielsenip sapaatip akunnerani kingullermiSermitsiakkut ilisimatitsissutigaa, kiffartuussinissamik isu-maqatigiissutit sivitsorneqarnissaat sulissutigineqartoq,tassa maanna isumaqatigiissutit ukiuni sisamani atuuttarfi-annit sivisunerumik atuuttussanngorlugit. Taamaalilluni kif-fartuussisut periarfissinniarlugit atortunut nutaanik pitsaa-nerusunullu aningaasaliissuteqarnissaannut.“Isumaqatigiissutit atuuffiisa sivitsorneqarnissaannik isu-massarsiaq isumaqatigisinnaavara. Kim Kielsenilli kiffar-tuussinissamut isumaqatigiissutissat nutaat pillugit nalunaa-rutai allat allanngortoqannginnissaanik nipeqarnerupput,tamannalu anguniagaqanngitsutut isikkoqarpallaaqaaq”,illuatungiliuttutut politikkeri oqarpoq.“Innuttaasut toqqissisimatinniarlugit pitsaasunillu atugas-saqartinnissaat qulakkeerniarlugu, tamat peqataatillugitilaasunik angallassisarneq isumaqatigiissuteqartariaqarpu-gut”, IA-mi siulittaasoq naggasiivoq.

IA’s formand Múte B. Egede opfordrer Naalakkersuisuttil hurtigst muligt at inddrage partierne til en forhand-ling om servicekontrakterne, så man igen får skabttryghed hos borgerne i yderområderne.“Det haster med at komme i gang og få lagt rammerne forde kommende servicekontrakter, understreger Múte B.Egede, der mener, at Naalakersuisut har sovet i timen ogfortsætter:“I dag er der utryghed i befolkningen. Flere steder operererman med materiel, der ligner museumsgenstande, og somikke er gearet til de grønlandske vejrforhold, siger partifor-manden, der mener, at man skal være langt mere detaljeret iforhold til det materiel, som operatørerne skal anvende”.Længere kontraktperiodeKim Kielsen oplyste i sidste uge i Sermitsiaq, at det kunneblive aktuelt at forlænge servicekontraktperioden, så denblev længere end de fire år, de nuværende kontrakter harløbet. Det vil nemlig give mulighed for, at operatørerne fårmulighed for at investere i nyt og bedre materiel.“Ideen om at forlænge kontraktperioden kan jeg godt gå indfor. Men på mig virker det som om, at Kim Kielsens øvrigeudmeldinger om de nye servicekontrakter blot beror på sta-tus quo, hvilket ikke er ambitiøst nok, mener oppositions-politikeren.“For at skabe tryghed og sikre ordentlige forhold for voreborgere er det nødvendigt, at vi indgår et bredt trafikforlig.I den forbindelse må vi jo så se på de økonomiske konse-kvenser”, slutter IA-partilederen.
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Puisit amiinik suliaqarnermi krom imaanut aniatinne-qartarpoqQaqortumi Kalaallit Nunaata Ammerivia amernik piareersa-alluni suliaqaraangat avatangiisit Det innarlerneqartarput.Sofia Geislerip (IA) §37 naapertorlugu apeqqutaanut akis-summi tamanna takuneqarsinnaavoq.IA-politikerip apeqqutigisimavaa, “NaalakkersuisutKalaallit Nunaata Ammeriviani amernik suliaqarnermikemikalianik atuisarnerup suliffeqarfiup avataanut akornu-taannginnera uppernarsarsinnaaneraat".- Naamik, Naalakkersuisut uppemarsarsinnaanngilaat,kemikalianik atuinerup kingunerisaanik suliffeqarfiupeqqaani avatangiisianut akomutaanera, Kim Kielsen (S)pinngortitamut avatangiisinullu naalakkersuisutut atuuttoqakissuteqarluni allappoq.Sofia Geislerip ilanngullugu apeqqutigaa, avatangiisinutaniatitsisoqartarsimappat avatangiisinut akornusiisinnaaneraqanoq nakkutigineqarnersoq.- Avatangiisinut akuersissutaasimasumi Namminersorne-rullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. Il, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il. il. avatangii-sinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugunaapertorlugu, suliffeqarfik ingerlatsinernut allattaavinnik,ukiumoortumik Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalak-kersuisoqarfimmut, nakkutilliinerni oqartussaasuusumutnassiunneqartartussanik suliaqartassasoq piumasaqataasoq,akissutigineqartoq taamatut allassimavoq.- Tamatuma saniatigut suliffeqarfik nakkutilliinernut oqar-tussaasut piumasaqarnerisigut silaannannik mingutsitsiner-nik, tipiliornernik nipiliornernillu uuttortaalluni misissuisas-saaq. Krom, imaanut kuutsinneqartoq erngup annertussusia-nik uuttortaanikkut, misissugassanik tigusisarnikkut krom-eqassutsimillu misissueqqissaarnikkut misissuiffigineqartas-saaq. Tamatuma saniatigut Pinngortitamut AvatangiisinulluNaalakkersuisoqarfik suliffeqarfimmik nakkutilliisuussaaq.

Forarbejdningen af sælskind fører til udledning af kromtil havetDet sker en belastning af miljøet fra forarbejdningen afskind på Great Greenland (Kalaallit Nunaata Ammerivia) iQaqortoq.Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fremsat af SofiaGeisler (IA).IA-politikerens spørger, hvorvidt Naalakkersuisut kan "be-kræfte, at brugen af kemikalier i forbindelse med behand-ling af skind i Kalaallit Nunaata Ammerivia / Great Green-land ikke på nogen belaster miljøet omkring virksomhe-den".- Nej, Naalakkersuisut kan ikke bekræfte, at brugen afkemikalier ikke på nogen måde belaster miljøet omkringvirksomheden, lyder svaret fra Kim Kielsen (S) i sin funk-tion af naalakkersuisoq for natur og miljø.Sofia Geisler følger op med at spørge, hvordan en eventueludledning bliver kontrolleret.- I miljøgodkendelsen, udstedt i henhold til Hjemmestyretsbekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodken-delse afsærligt forurenende virksomheder m.v., er der stilletvilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsjournal,som årligt indsendes til Departementet for Natur og Miljø,som er tilsynsmyndighed, lyder svaret.- Herudover skal virksomheden på tilsynsmyndighedensforlangende udføre målinger for kontrol af luftforurening,lugt og støj. Der føres kontrol af mængden af krom, derudledes til havet, ved målinger af vandmængde, prøvetag-ning og analyse af indholdet af krom. Departementet forNatur og Miljø laver herudover tilsyn på virksomheden.
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Både Partii Naleraq og IA ønsker at ændre reglerne forden obligatoriske pension, så folk med lave indtægterrammes mindre hårdt Det åbne samråd om den obligatoriske pensionsordning harrejst flere spørgsmål end den har givet svar. Sådan lyder detoverensstemmende fra både Jens Napaattooq (PN) og MúteBourup Egede (IA).- Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq anstrengte sig, mender er en hel stribe centrale spørgsmål, som vi ikke fik svarpå, siger Múte Bourup Egede.- Jeg er skuffet, fordi vi mere hørte forklaringer og und-skyldninger end at naalakkersuisoq fortalte, hvad han vilgøre, lyder det kontant fra Jens Napaattooq.- Jeg er også skuffet over, at udvalgsformanden (HerrmannBerthelsen, red) siger, at der er blevet svaret fyldestgørendepå alle spørgsmål. Jeg kan love, at vi fra Partii Naleraq viltage sagen op igen, og det vil ske hurtigst muligt.Vittus Qujaukitsoq lovede under samrådet, at han vil svareskriftligt på de spørgsmål, som han ikke kunne besvareunder samrådet.- Vi skal hurtigst muligt have disse oplysninger, så vi hardet bedste grundlag for at finde en løsning, der ikke ram-mer lige så skævt, som den nuværende, siger Múte BourupEgede.Også Jens Napaattooq mener, at ordningen, som den ser udi dag, rammer folk med de laveste indkomster hårdest. Forselvom der er tale om en opsparing, så mangler pengene ifolks budget her og nu.- Vi risikerer, at der er folk, der ikke længere har råd tilhuslejen, hvis de samlet set skal betale over 50 procent iskat og pensionsopsparing. Det er helt uholdbart, siger han.
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Taatsi Magnussen har været ludoman i mere end tre år,men han har ikke oddset, siden han kom i behandling.Ludomani er et stort problem i Grønland, vurderer han.Taatsi Magnussen er 28 år. Han er af de syv personer medproblemer med pengespil i alderen mellem 28 og 60 år fraGrønland, der sammen med to behandlere fra misbrugsbe-handlingscenteret Allorfik har været en tur forbi Center forLudomani i Odense i 12 dage, skriver KNR.glFor Taatsi startede det hele, da han var 18 år, hvor oddsetvar blevet populært i hans hjemby Ilulissat.Hans venner fristede ham til at oddse. Taatsi var hooked.Svedige hænderDet blev en rutine for ham at tænke på kampe, når hanvågnede om morgenen.Den første tanke, jeg havde om morgenen, var: Hvem skaljeg satse på idag, hvem spiller kampe i dag?- Jeg var ligeglad med de penge, jeg tabte. Jeg var jo gladhvis jeg vandt nogle, fortæller Taatsi Magnussen.Hans hænder blev svedige, hvis der gik for lang tid uden atspille. Han isolerede sig selv og kunne mærke, at han blevstresset. Det blev til en evig kamp at prøve at vinde de tabtepenge tilbage.Og sådan foregik Taatsis liv i mere end tre år.Jeg vidste, det var et problem, da jeg begyndte at udsættemed at betale regninger, siger han.Søg hjælp, du har et problemDet var sommer, slutningen af maj. Folk havde fået løn.Klokken syv om morgenen gik Taatsi på arbejde. Han komlidt for sent. Han drak kaffe med sine kollegaer med mobi-len i hånden, hvor han som sædvanligt oddsede via inter-nettet.Hans arbejdsgiver og hans kæreste bemærkede Taatsis fra-vær og opfordrede ham til at søge hjælp.De kunne mærke, at jeg ikke lavede det, jeg skulle lave. Jegvar slugt i min egen lille verden, og jeg isolerede mig selvfra andre.

En skamfuld Taatsi søgte hjælp hos det landsdækkendevidenscenter Allorfik, der tilbyder behandling af problemermed spil eller rusmidler.I starten troede jeg ikke på, at de ville kunne hjælp mig.Taatsi vidste intet om, hvem der deltog i rejsen til Odense.Han mødte deltagerne på togstationen. Dem, der skulleskubbe ham og hjælpe ham. Få ham til at indse at han haret problem.Det giver ro i mig at vide, at jeg ikke er alene.Tabu i GrønlandAt kunne sige: "Jeg er ludoman" er ikke svært underbehandlingen. Men til familie og venner er det en kamp.At skulle sige det er skamfuldt. Man vil helst undvære det.For netop ludomani er et stort tabu i det grønlandske sam-fund.Jeg prøvede at tale om det med mine venner. Men vi und-veg emnet, fordi det er så tabubelagt. Vi ser det ikke somen sygdom.- Det er utroligt, at vi ikke taler om det. Utroligt, at detskal være så svært.Og jeg kan se det her i Ilulissat. At der er mange ludoma-ner. For det er så nemt at spille oddset, for eksempel ibutikkerne.En lukket opsparingskontoTaatsi har ikke oddset, siden han blev behandlet.Jeg vandt over min ludomani. Jeg tror mere på mig selv nu.Det hele virker lettere nu. At have et formål med livet.Nu er det blevet muligt for Taatsi at kunne spare op. Hanhar nemlig lavet en lukket opsparingskonto.Nu kan jeg planlægge fremad. Jeg vil gerne rejse. Holdeferie til sommer. Jeg kan opnå de ting, jeg aldrig har drømtom.På landsplan var der ifølge Allorfik 80 personer med spil-problemer, der var i behandling hos Allorfik i 2019.
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Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S)oplyser, at Naalakkersuisut arbejder på at få for-længet servicekontrakterne for passagerbefordringFormanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) for-står godt den frustration borgere på servicekontraktom-råderne oplever.Selvom han går op i, at de enkelte ressortområder vare-tages af de respektive medlemmer af Naalakkersuisut,er han ikke tilbageholden med at fremhæve sine tanker,som bunder i Naalakkersuisuts generelle drøftelser,skriver Sermitsiaq.“Vejret er ingen herrer over, så de vejrmæssige forsin-kelser er noget, vi lever med og accepterer, men i for-hold til, at andre omstændigheder kan være med til atskabe forsinkelser i passagertrafikken, er Naalakker-suisut meget opmærksom på. Vi bestræber os på atfjerne forhindringerne for en glidende trafik, blandt andetigennem tillægskontrakter til servicekontrakterne, siger hantil avisen Sermitsiaq, og fortsætter:“Men som bekendt er udbudsrunden lige om hjørnet, og deter der, hvor vi har mulighed for at opstille klare og ufravi-
gelige krav om blandt andet høj regularitet. Men vi skalikke kun stille krav til operatørerne, vi skal også give demmulighed til at investere i det rigtige materiel, uanset omdet er helikoptere, flyvemaskiner, både eller skibe. Vi harderfor igangsat arbejde for at forlænge varigheden af servi-cekontrakterne, som i dag er 4,5 år med mulighed for for-længelse til op til 10,5 år.
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Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S)



Epidemikommissionen har under et møde fredag beslut-tet at aktivere beredskabet, hvis der skulle opstå mistan-ke om smitte i landet. Kommissionen oplyser, at derikke er nogen tilfælde af coronavirus. Det har Epidemikommissionen besluttet under et møde fre-dag eftermiddag, fremgår det i en pressemeddelelse.- Vi har allerede faciliteterne og redskaber til undersøgelser,hvis kaptajnen i flyet meddeler, at der er mistanke om smit-som sygdom blandt passagerene, forklarer landslægeHenrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.- I første omgang fokuserer vi på Kangerlussuaq, da det erden vej, de fleste turister og eventuelle arbejdere, der ind-rejser til fra udlandet.Formanden i Epidemikommissionen er politimesteren,mens den ledende dyrlæge, sundhedsvæsenet, repræsentan-ter fra toldvæsenet og en repræsentant fra kommunerne,samt landslægen er medlemmer af kommissionen.Epidemikommissionen ledes af Grønlands Politi, som isamråd med landslægen, kan træffe beslutning om, hvilkevidere foranstaltninger der bør tages.- Politiet er klar til at koordinere en sådan hændelse samtbistå landslægen og sundhedsvæsenet. Politiet har i samar-bejde med resten af epidemikommissionen udarbejdet ret-ningslinjer omkring, hvordan vi håndterer en situation iGrønland, hvor der er mistanke om, at en person er smittetmed coronavirus, siger chefpolitiinspektør Svend Foldager.Ingen fælde i GrønlandLandslægen oplyser, at der ikke har været nogen mistankeom smitte af coronavirus i Grønland.- Der har ikke været mistanke om coronavirus eller regi-streret nogen tilfælde af den nye virus i Grønland, men vifølger udviklingen nøje, siger han.
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Verdenssundhedsorganisationen WHO har under et mødetorsdag erkendt, at coronavirusset udgør en internationalnødsituation. Det betyder, at sygdommen ikke længerebetegnes som værende sundhedskrise, der kun berørerKina.Det seneste tal viser, at over 11.000 mennesker er smittedemed coronavirusset, hvor over 20 lande har registreret til-fælde af sygdommen. Over 250 er døde som følge af syg-dommen.Landslægen forklarer, at sygdommens påvirkning variererfra person til person.- Der danner sig efterhånden et billede af, at der er flerevariationer af sygdomsforløbet. Nogen oplever det i letform, men udgør stadig smitterisiko. Også er der andre, derfår alvorlig lungebetændelse, og kan dø af det. Det handlerisær om ældre mennesker, der har andre sygdomme somsukkersyge eller hjertesygdomme. Verdenssunhedsorganisationen WHO har sagt, at dødelighe-den må antages for at ligge på omkring to procent af desmittede. Også er der tale om, at sygdommen kan smitte iinkubationstiden, altså op til de første symptomer på syg-dom af coronavirus, forklarer Henrik L. Hansen.Lav risiko i GrønlandSandsynligheden for, at der skulle komme personer, der ersmittede af coronavirus vurderes lavt af epidemikommissio-nen.- Sandsynligheden for at sygdommen kommer til Grønlandmå fortsat anses for meget lav. Det er også vigtigt at holdefast i, at sygdommen nok er alvorlig, men at de hidtidigeerfaringer viser, at næsten alle smittede bliver raske igen.Den nye corona-virus er ikke specielt smittefarlig og kan
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