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Great Greenland ukioq manna puisit amiinik tuusintinik arlalinnik amigartoorniarpoq. Maanna tunitsiviusinnaasut amerlanerit ammarneqarput.
Great Greenlandip ukiumut anguniakkaminik angusaqarnissaanut puisit amii amerlaqisut amikkittoorutaaniarput.
Maannakkorpiaq ammit 10.000-it missaat amigaataapput,
ukiullu sinnerani puisit taama amerlatigisut pisarineqarnissaat qularnarluni.
Great Greenland amernik amerlaneroqisunik pisisussaqaraluarpoq, pisortaq Preben Møller oqaluttuarpoq.
- Assersuutigalugu pisiniussisartoq ataaseq amernik 30.000inik piserusuppoq, Preben Møller KNR-mut oqarpoq.
Anguniagaanikuuvoq ukiumut ammit 30.000-it pisiarinissaat. Maannamut taamaallaat puisit amii 20.510-t tunisaasimapput, Great Greenland-illu naatsorsuutigaa ukiup naanissaanut piniartut ammit 1.000-it tunisinnaagaat.
Puisit amiisa tunisat akii
• Natsiit amii, 70 cm inorlugu: 275 kr.
•Natsiit amii, 70 cm qaangerlugu: 300 kr.
• Aataat amii: 400 kr.
2019-imi naalakkersuisut, KNAPK-p aamma Great
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Greenland-ip puisit amiisaa akii nutaat pillugit isumaqatigiissut atsiorpaat.
Tamatumani ammerivik ukiumut 20,3 millioner koruuninik
Namminersorlutik Oqartussanit piniartunit amernik pisiortornissaminut tapiiffigineqarpoq.
Taamaaliornikkut qularnaarumaneqarpoq Great Greenlandimut amernik tunisaqartarnerup annertusarnissaa patajaalli-
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Samfundet skal ta ge ansvar
fo r a n s æ t t e l s e a f l æ r l i n ge og
praktikanter

Det er ønskværdigt at vi som land selv kan udfylde de
ledige stillinger, der er til rådighed på arbejdsmarkedet.
I de kommende år kommer vi til at mangle endnu mere
faglært arbejdskraft i alle dele af samfundet, derfor er
det glædeligt at Inatsisartut har vedtaget den nye lov
om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter.
I 2019 var der 745 årslærlinge, det var en stigning på 1% i
forhold til året før, men hvis vi ser på udviklingen fra 2012
er antallet faldet med 205 årslærlinge.
Ved at skabe et bedre grundlag for formidling og synliggøre
ledige lære- og praktikpladser og matche udbuddet med
efterspørgslen, kan vi fremme beskæftigelsen og kompetenceniveauet i landet. Det vil medføre, at flere unge vil kunne
målrette deres ansøgninger om at indgå en lærlinge- eller
praktikaftale.

”Vi skal alle være med til at skabe et arbejdsmarked, der er
med til at uddanne vores unge mennesker. De virksomheder, offentlige som private, der har mulighed for at oplære
vores unge, skal også give denne viden videre, til vores
alles gavn ” Udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked,
Forskning og Miljø Jess Svane.
Det er derudover også vigtigt, at de unge ved hvor lærlinge
og praktikpladserne er, lige meget hvor de bor i landet. Når
virksomhederne opslår ledige lære- eller praktikpladser på
jobportalen www.suli.gl, ved de unge præcis hvor de skal
lede efter deres fremtidige læreplads.
Men dette er kun ét virkemiddel til at motivere vores unge
og virksomheder til at skabe interesse for erhvervsuddannelserne. Naalakkersuisut arbejder for en helhedsorienteret
tilgang der skal koordinere uddannelse- social- og arbejdsmarkedsområdet. Det skal være med til at gøre vores unge
arbejdsmarkeds-, og særligt uddannelsesparate.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

FORMAND TIL VANDFORSYNINGEN I QAQORTOQ (GENOPSLAG)
Drømmer du om at arbejde med forsyning, og har du tekniske færdigheder? Så har vi jobbet til dig!
Nukissiorfiits Distrikt Kujalleq søger en formand til vores vandforsyning. Formanden vil være medansvarlig
for alt drift og vedligeholdelse, samt optimering af tekniske anlæg tilknyttet vandforsyningen i Qaqortoq. Der
vil lejlighedsvis være arbejdsopgaver i distriktets andre byer og bygder. Du vil få et spændende job med
mange faglige og personlige udfordringer. I det daglige refererer du til teamlederen, og løser i øvrigt opgaverne med anvisning fra distriktets ledelse.
Dine hovedopgaver er at:
• Opgaver relateret til den daglige drift og vedligeholdelse af de vandproducerende samt vanddistribuerende
anlæg og de tilknyttede bygninger i Qaqortoq.
• Bidrage med forslag til driftsoptimeringstiltag med henblik på effektivisering af de vandproducerende og
vanddistribuerende anlæg.
• Sikre at områder og de tekniske anlæg er velholdte, rengjorte og fremtræder repræsentativt for Nukissiorfiit.
• Medvirke til at Nukissiorfiit lever op til DDS-reglerne for vandhygiejne.
• Medvirke til at interne procedurer følges og gældende lovgivning overholdes, særligt sikkerheds- og
myndighedskrav.
• Ad hoc opgaver på Nukissiorfiits øvrige anlæg i Qaqortoq og Distrikt Kujalleq.
Vi sikrer oplæring og gode udviklingsmuligheder. Efter oplæring må du forvente at indgå i vagtordning med
dine kollegaer.
Hvad kan du forvente:
Du bliver del af en afdeling med inspirerende og dygtige kollegaer. Vi har et positivt arbejdsmiljø med godt
kollegaskab. Her er mange varierede arbejdsopgaver og kollegaer med forskellige baggrunde. Nukissiorfiit er
en dynamisk virksomhed hvor vi prioriterer faglig og personlig udvikling.
Vi søger dig som:
• Har faglig teknisk uddannelse som VVS montør, skibsmontør eller tilsvarende.
• Har fagligt kendskab til drift af vandforsyningsanlæg.
• Har kørekort til bil og evt. lastbil.
Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt, da mange opgaver udføres på eget initiativ. Vi forventer
derfor også at du har en proaktiv arbejdstilgang, tænker kreativt og kan se muligheder frem for
begrænsninger. Herudover er det vigtigt for os, at du bridrager positivt til samarbejdet i et tværfagligt team.
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.
Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelse i henhold til relevant og gældende overenskomst. Der er 3 måneders prøvetid.
Tiltrædelse snarest muligt. Der stilles ikke personalebolig til rådighed i forbindelse med stillingen.
Er du den kollega som vi søger?
Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt Driftsansvarlig teamleder, Jan Hagberg, på
+299 531268 ellerjaha@nukissiorfiit.gl. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til
hr@nukissiorfiit.gl
Om Nukissiorfiit
Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe
omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2019 var 72 % af vores afsætning til el, vand
og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi. I Nukissiorfiit har vi succes
med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte. Vi er nemlig blandt de virksomheder i Grønland og Danmark med
højest medarbejdertilfredshed. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist:
30. december 2020

Air Greenland:

I n at s i s i t n u t a at j u u l l i m i a n g a l l a n n e q i m a s u n n i s s av a a

Timmisartortitseqatigiiffiup sapaatip-akunnerani 51-imi
aamma 52-imi angalanissamut pilersaarut allanngortippaa, juulleriartornerani ullut angalaffiusussat ilaat
oqartussat matummatigit, Kalaallit Nunaanni coronamik tuniluuttoqarsinnaaneranut aarlerinartorsiorneq
annikillisinniarlugu.
Atlantikoq qulaallugu timmisartornissamut bilitsit januaarip
17-at 2021 ilanngullugu tamakkiisumik utertinneqarnissaannut Air Greenland ammaassissasoq, Naalakkersuisut aalajangerpaat, aamma Kangerlussuup Københavnillu akornanni decembarip 21-anni 22-annilu timmisartuussinissat
tamarmik taamaatinneqassasut.
- Saniatigullu decembarip 20-anni Københavnimiit
Kangerlussualiartoq taamaatillugu, decembarip 19-anni
Danmarkimiit nunatsinnut immikkut timmisartuussisoqassaaq, Air Greenland allappoq.
Tassa Juulli sioqqullugu Danmarkimiit nunatsinnut timmisartuussineq kingulleq pissaaq decembarip 19-anni.
Nunatsinniillu Danmarkimut timmisartuussineq kingulleq
decembarip 20-anni pissalluni.

uani: https://www.airgreenland.dk/covid-19
immersugassaq atorlugu, angalanissamik nutaamik piumallutik imaluunniit bilitsip akianik utertitsiniarlutik Air
Greenlandimut saaffiginnissinnaapput, Air Greenland ilisimatitsivoq.
Angalasussat angalanissamut pilersaarummik nutaamik
utaqqisut tamarmik spamfilterimik nakkutiginninnissami
qinnuigineqarput, Air Greenland piffissami matumani smsit e-mailillu nassiunniarneri teknikkikkut unammillernartoqartimmagu.
Atlantikukkut bilitsit suli allanngortinneqarsinnaapput
Ilaasussat angalatitsivik aqqutigalugu inniminniisimasut,
angalatitsivimmut attaveqassapput.
Angalasussat Danmarkip nunattalu akornanni 2020-mi
decembarip aappaaniit 2021-mi januaarip 17-annut bilitseqartut tamarmik bilitsip akianik utertitsinissamut periarfissaqarput.
Atlantikoq qulaallugu ilaasussat januaarip 31-at ilanngullugu angalanissap ulluanik allanngortitsisinnaasut, timmisartortitseqatigiiffiup maluginiaqquaa.

Ilaasussat Kangerlussuup aamma Københavnip akornanni
decembarip 20-anni, 21-anni aamma 22anni angalanissaminnik taamaatitsiffigineqartut, ullormi allami angalanissamut
neqeroorfigineqassapput.
Spamfilteri nakkutigineqassaaq
- Angalanissaq Air Greenlandimiit toqqaannaq pisiaappat, angalanissamik pilersaarummik nutaamik nassiussisoqassaaq.
Angalanissamut pilersaarut nutaaq iluarinanngippat, ilaasussat nittartakkatsinni

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?
Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com
Mobil: 49 42 93

QAQORTUMI IMERMIK PILERSUINERMUT FORMANDI (ALLANGARSIUTEQQITAQ)
Pilersuinermik suliaqarnissaq illit pilerigaajuk aamma teknikimut tunngasunut piginnaaneqarpit? Taamaappat
uagut illit suliffissaqartippatsigit!
Nukissiorfiit Nunap Immikkoortua Kujalleq imermik pilersuinitsinnut formandimik pissarsiorpugut. Formandi
ingerlatsinermut aamma aserfallatsaaliuinermut tamanut akisussaaqataassaaq, taamatuttaaq Qaqortumi teknikimut
atortunut imermik pilersuinermut attuumassuteqartunut pitsanngorsaanermut. Piffissap ilaani nunap immikkoortuani
illoqarfinni allani aamma nunaqarfinni suliassaqartassaaq. Pissanganartumik suliffeqalissaatit suliatigut aamma inuttut
amerlasuunik unamminartulimmik. Ulluinnarni teamlederimut akisussaassuseqassaatit tamatuma saniatigut suliassat
naammassisassavatit nunap immikkoortuani aqutsisut innersuussinerat tunngavigalugu.
Suliassatit pingaarnerit makkuupput:
• Suliassat ulluinnarni ingerlatsinermut aamma aserfallatsaaliuinermut attuumassuteqartut Qaqortumi imermik
nioqqutissiornermut aamattaaq imermik siaruarterinermut atortuni kiisalu illuutini taakkununnga attuumassuteqartuni.
• Ingerlatsinermi pitsanngorsaanermut iliuusissanik siunnersuuteqartarnikkut tapertaaneq, tamatumani siunertarineqarpoq
imermik nioqqutissiornermi aamma imermik siaruarterinermi atortunik pitsanngorsaanerit.
• Qulakkiissallugu sumiiffiit aamma teknikimut atortut paarilluagaanissaat, eqqiarneqarsimanissaat aamma
Nukissiorfinnut isigiuminartitsinissaat.
• Nukissiorfiit erngup eqqiluitsuutinneqarnissaanut DDS-imi najoqqutassanik malinninnissaanut peqataaneq.
• Suliffeqarfimmi namminermi periutsinut malinnaanissamut aamma inatsisit atuuttut eqqortinneqarnissaannut
peqataaneq, ingammik isumannaallisaanermut aamma oqartussaasut piumasaqaataannut tunngatillugu.
• Nukissiorfiit Qaqortumi aamma Nunap Immikkoortuani Kujallermi atortuini allani suliassanik takkuttartunik
suliaqartarneq.
Uagut qulakkiissavagut ilinniartitsinissaq aamma ineriartornissamut periarfissat pitsaasut. Ilinniartinneqareernerup
kingornatigut naatsorsuutigissavat suleqatitit peqatigalugit pigaartuusarnermut peqataasarnissat.
Suut naatsorsuutigisinnaavigit:
Illit immikkoortortaqarfimmut ilanngutissaatit suleqatit isumassarsititsisartut pikkorissullu ilagalugit. Sullivimmi
avatangiisivut pitsaasuupput suleqatigiit akornanni suleqatigiilluartoqarluni. Tamaani suliassat assigiinngiiaartuupput
aamma suleqatigiit assigiinngitsunik tunuliaqutaqarlutik. Nukissiorfiit suliffeqarfiuvoq aallussilluarfiusoq tassani suliatigut
aamma inuttut ineriartorneq pingaartipparput.
Illit ujartorpatsigit tassaasutit:
• Teknikimut tunngasumik ilinniarsimasoq VVS montøritut, skibsmontøritut assigisaanilluunniit.
• Suliatigut imermik pilersuinermik atortunik ingerlatsinermik ilisimasalik.
• Biilernermut allagartalik aamma lastbiilinulluunnit.
Illit nammineerlutit suliaqarsinnaassaatit suliassat amerlasuut nammineerluni suliarineqartariaqarmata. Taamaattumik
aammattaaq naatsorsuutigaarput suliassanik allartitsisinnaassuseqarnerit, isumassarsiullaqqissutit aamma periarfissanik
takunnissinnaasutit killilersuutitut isiginagit. Tamakku saniatigut uagutsinnut pingaaruteqarpoq suleqatigiit akornanni
pitsaasumik suleqatigiinnissamut peqataanissat.
Sulilernissaq sapinngisamik piaarnerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut:
Aningaasarsiat aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut kattuffiup isumaqatigiissutai tulluartut aamma atuuttut
naapertorlugit ingerlanneqassapput. Atorfinitsinneqarnermi qaammatit pingasut misiliinertut atorneqassapput.
Atorfininnermut atatillugu inissiamik innersuussisoqanngilaq.
Illit tassaavit suleqatissarput ujartugarput?
Taava qinnuteqaatit nassiutiguk ”Søg stillingen” sapinngisamik pilertornerpaamik.
Atorfimmut aamma suliassanut tunngasunik apeqqutissaqaruit Ingerlatsinermut Akisussaalluni teamlederi, Jan Hagberg,
attaveqarfigiuk +299 531268 imaluunniit jaha@nukissiorfiit.gl. Aningaasarsianut aamma atorfeqartitaanermut
atugassarititaasut nalinginnaasut pillugit apeqqutit hr@nukissiorfiit.gl -imut nassiunneqarsinnaapput.
Nukissiorfiit pillugit
Nukissiorfiit Kalaallit Nunaat tamakkerlugu innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik pilersorpaat. Ataatsimoorluta
atuisartutsinnut iluaqutaasumik aaqqiissutissanik aningaasartuutinik atorluaanermik aamma piujuartitsinermik
tunngaveqartumik pilersitsinissarput sulissutigiuarparput. 2019-imi innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik
nioqquteqarnitta 72 procentia ataavartumik nukissiornermit pivoq. Ukiup 2030-p tungaanut sulissutigaarput nukissiaq
ataavartoq atorlugu 100 %-imik nioqqutissiulernissarput. Nukissiorfiit sulisunut 400-nut tamanut killiussat pitsaanerpaat
pilersinniarneranni iluatsittumik angusaqarput. Tassami Kalaallit Nunaanni aamma Danmarkimi suliffeqarfiit
akornanni sulisut naammagisimaarinninnerat qaffasinnerpaanut ilaavoq. Uagut pilluta annertunerusumik atuartit uani:
www.nukissiorfiit.gl.
Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq:
Decembarip 30.-at, 2020

Et tocifret antal rejsende vil
b l i ve s m i t t e d e

Omkring 4.000 personer vil rejse mellem Grønland og
Danmark omkring jul, og ifølge landslægen vil det
resultere i et tocifret antal smittede. Det kan give store
problemer for Grønland i begyndelsen af det nye år,
siger han.
Naalakkersuisut har besluttet og lukke visse rejsedage i
julen og samtidig give folk mulighed for at få refunderet
deres penge, hvis de vil aflyse deres rejse.

Stor udfordring i det nye år
- Hvis man regner på det, er der tale om et stort tocifret tal
der vil blive smittet blandt de rejsende, sagde landslæge
Henrik L. Hansen på pressemødet.

Alt handler nemlig om at få antallet af rejsende i julen
bragt ned, fortalte naalakkersuisoq for sundhed Anna
Wangenheim og landslæge Henrik L. Hansen på et pressemøde onsdag.

- Vi fanger ikke dem alle sammen ved test, og vi er betænkelige ved, om vi kan håndtere, at der kommer så mange
smittede ind. Det kan sætte alt det, vi har opnået det sidste
år over styr, sagde Henrik L. Hansen.

Ifølge landslægen har 4.000 personer på nuværende tidspunkt planlagt at rejse mellem Grønland og Danmark hen
over julen. Ud fra oplysningerne har myndighederne regnet
på, hvor mange af de rejsende, der vil blive smittet, mens
de er i Danmark hen over julen:

Landslægen understregede flere gange, at det er folk, der
rejser ned til Danmark i julen, som er myndighedernes største bekymring, da der er udbredt coronasmitte i Danmark.

- Det kan vi, fordi vi nogenlunde ved, hvor længe de bliver
i Danmark, og vi ved, hvad smittetrykket er i landet, siger
Henrik L. Hansen.

Det vil være en meget stor udfordring for Grønland, hvis
der kommer så mange rejsende tilbage til Grønland, som er
smittede.

Klar til flere tiltag
Naalakkersuisoq Anna Wangenheim fortalte, at myndighederne følger situationen nøje, og hun gentog opfordringen
til at begrænse rejseaktivitet:

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41

E-mail: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

- Der er mange, der allerede
har benyttet sig af muligheden for at ændre deres billet
uden omkostninger.
- Men antallet af rejsende er
stadig meget højt, og længslen efter venner og familie i
julen trækker kraftigt i os.
- Vi ser en stigning i antallet
af rejsende nu, men lad vær
med at rejse og vent med at
få besøg, sagde Anne
Wangeheim.
Naalakkersuisoq sagde, at
man er parat til at tage yderligere skridt, hvis ikke de
nye tiltag virker.

Ekspert:
Derfor tabte Kim Kielsen til Erik
Jensen
For mange møgsager og for lidt fokus på kysten skubbede Kim Kielsen af partiformandsposten, vurderer lektor
ved Ilisimatusarfik. Han vurderer ikke, at Kielsen bliver
siddende som formand for naalakkersuisut.
Dårlige sager på både de indre og ydre linjer endte med at
koste Kim Kielsen posten som formand for Siumut.
Det vurderer Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt ved
Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik ved
Ilisimatusarfik.
Siumut i spidsen næsten siden 1979
Næsten konstant siden Grønland fik hjemmestyre i 1979
har Siumut stået i spidsen for landet.
Jonathan Motzfeldt var den første formand for
Hjemmestyret, og Siumut blev siddende for bordenden helt
frem til 2009.
Da blev IA’s og Kuupik Kleist formand for
Naalakkersuisut.
Det varede dog kun til 2013, da Siumut atter vandt posten
tilbage.
Aleqa Hammond blev formand frem til 2014, hvor Kim
Kielsen overtog.
Kim Kielsen er stadig formand for Naalakkersuisut, selv
om han tabte formandsposten i Siumut i går.
Én gang tidligere - i løbet af alle de år, hvor Siumut har
været i naalakkersuisut - har partiformanden ikke været formand for naalakkersuisut.
Fra 1988 til 1991 var Lars-Emil Johansen formand for
Siumut, og Jonathan Motzfeldt var formand for hjemmestyret dengang
Med 39 stemmer mod 32 sikrede Erik Jensen sig flertallet
af stemmerne ved Siumuts formandsvalg i går søndag i forbindelse med partiets landsmøde.
Havde du spurgt Rasmus Leander Nielsen for en måned
siden, om valget ville falde sådan ud, havde han rystet på
hovedet.
- Jeg havde faktisk troet, at Kim Kielsen ville klare den,
som han plejer. Han er jo sådan lidt en korkprop, der selv
om han er under store problemer, altid kommer op til overfladen igen, lyder det fra adjunkten.
Dagene op til formandsvalget hørte han dog fra folk med
indsigt i Siumut, at der var en stor sandsynlighed for, at
Erik Jensen ville løbe med sejren.
Og de dårlige sager har da også hobet sig op for den nu
afgående leder af partiet, forklarer Rasmus Leander
Nielsen.

- Der har været stenbidersagen, og at han
brugte for mange penge på sin bil. Der har
været en masse møgsager. Derudover har
partiet stået i en svær parlamentarisk situation siden valget. Først med en mindretalsregering, der sled godt og grundigt på

dem.
Kaffe på kysten
Samtidig har partiet kæmpet med interne stridigheder og
utilfredshed i baglandet.
- Siumut fungerer ved, at man har styr på kysten og alle de
her forskellige lokalafdelinger, der er der. I nogle af talerne
i går lød det som om, at Kim Kielsen knapt nok har taget
en kop kaffe med nogle af borgmestrene oppe nordpå, siger
Rasmus Leander.
- Det er ekstra vigtigt at have styr på sit bagland for et regeringsbærende parti som Siumut. Det har nok været vanskeligere, end man måske lige har gået og troet.
Erik Jensen gik da også til formandsvalget med et løfte om
at samle partiet.
- Erik Jensen har gjort rigtig meget ud af at sige i sin valgkamp, at han vil være den, der er den samlende faktor. Han
vil gerne være det modsatte af Kim Kielsen. Han har kritiseret Kim for ikke at være særlig kommunikerende, for
ikke at være lyttende.
- Erik Jensen mener, at han kan byde ind med sin fortid i
mindre organisationer, hvorfra han er i stand til at samle og
få en fælles front i Siumut igen efter nogle ret barske år.
Hvad vil Jensen?
Hvad Erik Jensen ellers har af visioner, står dog endnu ikke
helt klart, mener Rasmus Leander Nielsen.
- Valgkampen har ikke været særlig markant på, hvad de tre
kandidater vil. Den har kørt lidt bag lukkede døre.
Hvad bliver hans vigtigste opgave som ny leder?
- For det første bliver det at skabe legitimitet i hele partiet i
og med, det har været så splittet. Og så ved vi jo ikke,
hvornår han står til at overtage formandsposten for
Naalakkersuisut. Der har været spekulationer om, hvorvidt
Kim Kielsen i teorien kan sidde i halvandet år frem til et
nyt valg. Den tror jeg simpelthen ikke på. Spørgsmålet er,
om vi får et valg, eller om Kim Kielsen giver posten fra sig
inden den ekstra vintersamling til februar.
Hvorfor mener du ikke, at Kielsen kan blive siddende som
formand for Naalakkersuisut?
- Hvis du gerne vil have noget igennem i Siumut - hvem
går du så til? Alle de store forhandlinger skal ske gennem
Erik Jensen. Omvendt vil der være nogle ting, som Kim
Kielsen ikke er interesseret i at ændre på, blandt andet på
fiskeriområdet, men især på infrastruktur-området, siger
Rasmus Leander Nielsen.
Han understreger, at det i teorien godt kan lade sig gøre, at
Kim Kielsen fortsætter som formand som Naalakkersuisut,
men:
- I sin tid gik Erik Jensen af som naalakkersuisoq, fordi han
var uenig i måden, som ledelsen blev kørt på. Så det vil
være meget svært at finde en kompromis-model, hvor der
vil være plads til dem begge to. Det tror jeg simpelthen
ikke på.

I l l u at u n g i l i u t t u t i n i s s i at p i l l u g i t
siunner suummut itigar titsisut
Opposition stemte imod
b o l i g fo r s l a g

Pisortanut taarsigassarsiat inunnut ataasiakkaanut
suliffeqarfinnuunngitsoq tunniunneqartarsinnaanerannik siunnersuut, Inatsisartuni tallimanngorpat akuersissutigineqarpoq.
Pisortanut taarsigassarsiat ilanngaatitaqanngitsut erniaqanngitsullu inunnut ataasiakkaaginnarnut suliffeqarfinnuunngitsoq tunniunneqartartakussapput, ataasiinnarmillu
taarsigassarsisoqarsinnaassaaq.
Inatsisartut tallimanngormat inatsimmut allannguummik
akuersinerisa kingorna tamanna paasinarsivoq.
Illuliortitsisartut namminersortut inissianut attartortitassanik
sanaartorneqartunik pisortanit taarsigassarsisarnerisa unitsinneqarnissaannik siunnersuut siunertarqarpoq.
Siunnersuut partiinit naalakkersuisoqatigiinnit Siumumit,
Demokraatinit Nunattalu Qitornaannit akuerineqarpoq.
Kinguneri ernumassutigineqartut
Inatsisip allannguutaa inuit inissarsinissamut periarfissaanut
akornutaasinnaanera, partiit ilaatigut ernummassutigaat.
Sanaartornermut Ataatsimiititaliap inatsisissatut siunnersuut
pingajussaaneerneqannginnerani suliaraa, tassanilu Partii
Naleraq aamma IA oqarput, inatsit itigartinniarlugu, kingunissai misissorluarneqarsimanngimmata:
- Inissiat neqeroorutigineqartut ikilippata, akit qaffannissaat
naatsorsuutigineqassaaq. Taakku ilaqutariit meerartallit
ineqarnermut akiliutaat pitsaanngitsumik sunnissavaat, partiit taakku marluk ilaatigut taama allapput.

Fremover kan afdrags- og rentefrie offentlige lån kun gives
til personer og ikke virksomheder, og ingen kan have flere
end ét lån.
Det står klart efter, at Inatsisartut fredag vedtog en lovændring. Ændringen har til hensigt at stoppe, at private bygherrer kan optage offentlige lån i boliger, som bygges med
henblik på udlejning.
Forslaget blev stemt igennem af koalitionspartierne Siumut,
Demokraatit og Nunatta Qitornai. Oppositionspartierne
Inuit Ataqatigiit, Atassut og Partii Naleraq stemte imod.
Frygter konsekvenser
Partierne frygtede blandt andet, at lovændringen ville gå ud
over folks mulighed for at få en bolig.
Anlægsudvalget har behandlet lovforslaget før tredjebehandlingen, og her siger Partii Naleraq og IA, at man vil
forkaste forslaget, fordi konsekvenserne ikke er undersøgt
godt nok:
- Når der bliver færre boliger i udbud skal man regne med
at priserne vil stige. Disse vil påvirke børnefamiliernes husleje på en negativ måde, skriver de to partier blandt andet.
Grønlands Erhvervs havde advaret mod lovændringen, fordi
organisationen forventer, at ændringen vil sætte en bremse
for boligbyggeriet i Nuuk.

Pasfoto - 120 kr.

Sulisitsisut inatsisip allanngorneqarnissaanut aarlerisaaruteqarnikuupput, allannguutip Nuummi inissianik sanaartorneq unikaallatsittussaammagu.
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Et forslag om at offentlige lån kun kan gives til personer og ikke virksomheder, blev fredag vedtaget i Inatsisartut. Oppositionen mente dog at forslagets konsekvenser var for dårligt belyst.

Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

Angalasut ar lallit
t u n i l l at s i s s a p p u t

Inuit 4.000-t missaanniittut juullip nalaani Kalaallit
Nunaata Danmarkillu akornanni angalaniarput, nakorsaanerullu oqarnera naapertorlugu marlunnik kisitsisitalinnik amerlassusillit tunillatsinnerannik tamanna
kinguneqassaaq. Ukiup nutaap aallartinnerani nunatsinni tamanna annertuumik ajornartorsiortitsisinnaavoq, taanna oqarpoq.

maangaannartinneqarsinnaapput, Henrik L. Hansen taama
oqarpoq.

Juullimi ullut angalaffiusut ilaat matuniarlugit Naalakkersuisut aalajangerput, tamatumalu saniatigut inuit angalanissaminnik taamaatitserusuppata aningaasaatiminnik utertitsinissaannut periarfissillugit.

Allatut iliuuseqarnissamut piareersimasut
Oqartussat pissutsit malinnaaffigeqqissaaraat, naalakkersuisup Anna Wangenheimip oqaatigaa, angalanerullu killilersorneqarnissaanik kaammattuut uteqqippaa:

Tassami juullimi angalasut ikilisinneqarnissaat pineqarpoq,
peqqissutsimut naalakkersuisoq Anna Wangenheim aamma
nakorsaaneq Henrik L. Hansen pingasunngornermi tusagassiortunik katersortitsinerminni oqarput.

- Amerlasoorpassuit akiliuteqaratik bilitsiminnik allannguinissamut periarfissaq atoreerpaat.

Nakorsaanerup oqarnera naapertorlugu inuit 4.000-t piffissami matumani Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni
angalanissartik pilersaarutigaat. Paasissutissat malillugit
angalasut juullikkunni Danmarkimiinnerminni qanoq amerlatigisut tunillatsissanersut oqartussat naatsorsorsimavaat.
- Qanoq sivisutigisumik Danmarkimiittussaanerat ilisimapajaareeratsigu naatsorsorsinnaavarput, tassanilu tuniluunnerup annertussusaa nalunnginnatsigu, Henrik L. Hansen
oqarpoq.
Ukiumi nutaami unammilligassarujussuaq
- Naatsorsoraanni angalasut akornanni tunillatsissinnaasut
annertuumik marlunnik kisitsisitallit pineqarput, nakorsaaneq tusagassiortunik katersortitsinermi taama oqarpoq.
Angalasut tunillatsissimasut taama amerlatigisut utissappata, Nunatsinnut unammillernartorujussuussaaq.
- Misissuinitsinni tamaasa paasinavianngilagut, tunillatsissimasullu taama amerlatigisut tikissappata aqussinnaanerlugit
eqqarsarnartoqartipparput. Ukiumi matumani angusagut

Inuit juullimi Danmarkimut angalasut oqartussat ernumassutiginerpaagaat, nunatsinni nakorsaanerup arlaleriarluni
naqissuserpaa, Danmarkimi tuniluunnerup annertunera pissutigalugu.

- Kisianni angalasussat suli amerlapput, ikinngutinut ilaquttanullu juullimmi takunnikkusunneq annertuvoq.
- Angalasut amerleriartut maanna takuarput, kisianni angalanasi aamma tikeraartoqarnissassinnut kinguartitsigitsi,
Anna Wangenheim oqarpoq.
Iliuuserineqartut nutaat iluatsinngippata, allanik iliuuseqarnissamut piareersimasoqartoq naalakkersuisup oqaatigaa.
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S å d a n p å v i r ke r n y e r e g l e r
j u l e t r a f i k ke n

Luftfartsselskabet ændrer fartplanen for uge 51 og 52,
fordi myndighederne har lukket visse rejsedage op til
jul for at mindske risikoen for at få coronasmitte til
Grønland.
Naalakkersuisut har bestemt, at Air Greenland skal åbne for
fuld refundering af atlantbilletter til og med 17. januar
2021, og alle flyvninger mellem Kangerlussuaq og

Q-Offset
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• Kuverter med eller uden rude
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København den 21. og 22. december aflyses.
- Herudover aflyses d. 20. december fra København til
Kangerlussuaq, og der indsættes en ekstra flyvning mellem
Danmark og Grønland d. 19. december, skriver Air
Greenland.
Sidste rejsedag til Grønland fra Danmark inden jul vil dermed være lørdag d. 19. december. Den sidste rejsedag til
Danmark fra Grønland vil være søndag d. 20. december.
Air Greenland skriver videre, at kunder med en aflyst rejse
mellem Kangerlussuaq og København d. 20., 21. eller 22.
december vil blive ombooket til alternativ afgang.
Hold øje med spamfilter
- Såfremt rejsen er købt direkte hos Air Greenland modtager kunden en ny rejseplan. Hvis den nye rejseplan er ubelejlig, kan kunder kontakte Air Greenland via formularen på
vores hjemmeside: https://www.airgreenland.dk/covid-19
og anmode om en anden rejseplan eller refundering, oplyser
Air Greenland.
Kunder opfordres til også at tjekke deres spamfilter på
deres mailboks, fordi Air Greenland i øjeblikket har tekniske problemer med deres sms- og emailsystem.
Atlantbilletter kan også fortsat ændres
Kunder, der har købt deres rejse hos en agent, skal kontakte
agenten.
De kunder, der kan få refunderet billetten, er dem, der har
en billet med en udrejsedato mellem d. 2. december 2020
og d. 17. januar 2021 på ruten mellem Danmark og
Grønland.
Luftfartsselskabet gør også opmærksom på, at passagerer
på atlantruten frem til og med 31. januar fortsat kan få
ændret deres rejsedato gratis.

G r e at G r e e n l a n d m a n g l e r
sælskind:
F l e r e t i l t a g p å ve j

Der kommer til at mangle flere tusinde sælskind hos
Great Greenland i år. Nu åbner man flere indhandlingsteder.
Der er brug for mange flere sælskind, hvis Great Greenland
skal leve op til deres årlige målsætning.
Lige nu mangles der dog omkring 10.000 skind, og udsigten til at fangerne kan hive så mange sæler i land i årets
sidste dage, er usandsynlig.
Og Great Greenland har ellers købere til mange flere skind,
fortæller direktør Preben Møller.

-
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Målsætningen har lydt på, at der skal købes 30.000 sælskind om året. Indtil nu er der kun blevet indhandlet 20.510
sælskind, og Great Greenland regner med, at fangerne kan
indhandle omkring 1.000 skind mere resten af året.
Indhandlingspriser for sælskind
• Netsider under 70 cm 275 kr.
• Netsider over 70 cm 300 kr.
• Grønlandssæler 400 kr.
I 2019 underskrev naalakkersuisut, KNAPK og Great
Greenland en aftale om nye priser på indhandlede sælskind.
Skindvirksomheden fik her et tilskud fra selvstyret på 26,3
millioner kroner om året til at købe sælskind af fangerne.
Det skulle være med til at sikre flere skind og et styrket
salg til Great Greenland, men det ser ikke ud til at have haft
den ønskede effekt.
Arbejder på ny servicekontrakt
Naalakkersuisut har fokus på sælfangernes situation.
Naalakkersuisoq for erhverv, Jens-Frederik Nielsen (D),
deltog for to uger siden i et samråd med Inatsisartuts
Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg.
Han fortalte her, at der lige nu forhandles om en ny servicekontrakt for indhandling af sælskind for 2021.
For at skabe bedre fremtidsudsigter er man i gang med at
åbne nye indhandlingssteder i Nuuk, Ilulissat og Qaanaaq.
Samtidig har der har været udfordringer med at få lagre og
lokaler til indhandlingstederne, der lever op til myndighedernes krav om blandt andet rindende vand.

Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

- Der er for eksempel en indkøber, der ønsker at købe
30.000 skind, siger Preben Møller til KNR.

494530

Der arbejdes også på at få ansat nye indhandlere, og
Naalakkersuisut ser på mulighederne for at give bedre lønforhold til sælskindsmodtagere.
Jens-Frederik Nielsen afviste under samrådet at give højere
indhandlingstilskud i bestemte byer, da det vil være forskelsbehandling.

I n u i a q at i g i i t a k i s u s s a a f f i m m i k t i g u s i s s a p put ilinniagaqar tunik - lær linginik aamma
s u l i f fe q a r f i n n i s u n g i u s a r t u n i k a l l a n i k
at o r f i n i t i t s i s a r n e r m i k k u t

Kissaatiginarpoq uagut nunatut nammineq atorfiit inuttaqanngitsut suliffeqarnermi inuttassarsiuunneqartartut
inuttassaqartsittalissagigut. Ukiunimi aggersuni suli
maannamiit annertunerujussuarmik sulisussanik sulianut ilinniagaqarsimasunik amigaateqalertussaavugut,
inuiaqatigiinni suliassaqarfinni assigiinngitsorpassuarni,
- taamaattumik nuannaarutissaavoq Inatsisartut akuersissutigimmassuk inatsit nutaaq, Ilinniartut sungiusartullu atorfinitsinnerini suliffiit pisortanilu oqartussat
inuiaqatigiinni akisussaaffeqarnerat pillugu Inatsisartut
inatsisaat.
2019-imi ukiumut ilinniartut - lærlingit - 745-iupput, tassalu ukiumut siulianut sanilliullugit 1 %-imik qaffariaateqarlutik, kisiannili ineriartorneq 2012-imiit isiginiaraanni ukiumut lærlingiusartut 205-inik ikileriarsimapput.
Sullissinermut tunngavissanik pitsaanerusunik pilersitsinikkut, aammalu lærlinginut sungiusaammillu suliffeqartartunut allanut suliffissat inuttaqanngitsut ersarissarnerisigut,
piukkunnartullu tulluarsarlugit tulleriiaartarnerisigut periarfissanut neqeroorutigineqartunut, siuarsarsinnaavagut suliffissaqarneq aammalu maani nunatsinni piginnaanngorsaaneq. Tamanna kinguneqarsinnaavoq inuusuttut amerlanerusut qinnuteqaatiminni siunnerfilersuisalernissaannik, lærlingitut imaluunniit sungiusaammik suliffeqartutut suliffissanut isumaqatigiissuteqartarnerni.
”Tamatta pilersitseqataavigissavarput nunatsinni inuusuttortatsinnik suliffeqarneq ilinniartitsiviusoq. Suliffeqarfiit,
pisortaniittut namminersortullu periarfissaqartut inuusuttortatsinnik ilinniagaqartitsinissamut ilisimasanik taakkuninnga ingerlatitseqataassapput, tamat inuianni iluaqutissaannik”, taama oqaaseqarpoq Suliffeqarnermut,
Ilisimatusarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Jess
Svane.
Tamatumalu saniatigut aamma pingaaruteqarpoq inuusut-

tortatta ilisimassagaat lærlinginut sungiussaammillu suliffeqartussanut allanut sungiussaammik suliffissat sumiinneri,
nunatsinni sumiluunniit najugaqaraluarunik. Suliffeqarfiit
lærlinginut sungiusaammillu sulisussanut allanut suliffissat
inuttaqanngitsut suliffissanut quppersakkakkut www.suli.gl
allagarsiukkaangatsigit inuusuttortatta ilisimasarpaat sungiusaammik suliffissaminnik ujarlernerminni sumut saaffiginnissanerlutik.
Kisianni tamanna periaatsit sunniuteqartut ilagivaat ataasiinnaq, inuusuttuarartatta inuusuttortattalu kajumissaarneranni piumassuseqarnissamik inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerni ilinniagaqarnissamut. Naalakkersuisut sulissutigaat ataatsimut isiginnittumik periaaseqarnissaq, ataqatigiissaarisussamik ilinniartitaanernik, isumaginninnikkut aaqqissuussinernik aamma suliffeqarnermik. Tamanna peqataassaaq inuusuttatta suliffeqalernissamut minnerunngitsumillu
ilinniagaqarnissamut piareersimalersinniarnerini.

Immikkut ilisimasalik:

Ta a m a a m m a t K i m K i e l s e n E r i k
Je n s e n i m u t a j o r s a r p o q

Oqallissutaasuni pisoqarpallaarnera siulittaasutullu
sineriammut attaveqanngippallaara ilaatigut peqqutaaqataasinnaasut, Ilisimatusarfimmi adjunkti naliliivoq.
Naalakkersuisunilu siulittaasutut ingerlaannarsinnaanersoq ilimaginngilaa.
Partiip Siumup iluani avataanilu pisut oqallisaasimaqisut
pissutigalugit Kim Kielsenip partiimi siulittaasuujunnaarneranik kinguneqarpoq. Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfimmi adjunkti,
Rasmus Leander Nielsen, taama naliliivoq.
Erik Jensen 39-nik qinerneqarluni siulittaasuusimasorlu 32nik qinerneqarluni, taamaalilluni Siumumi ippassaq sapaammi qinersisoqarmat siulittaasunngorpoq.
Adjunktili qaammatip ataatsip sioqqullugu siulittuutigigaluarpaa Kim Kielsen qinigaaqqissasoq.
- Isumaqaqqaaraluarpunga Kim Kielsen pisarnermisut
ingerlaqqissasoq. Ajornartorsioraluaraangamiluunniit puttallarluni ingerlariaqqittuaannarmat, adjunkti oqarpoq.
Siumulli siulittaasussaanik qinersinngitsiarneranni qineqqusaartitsinermi oqalugiartut tusarnaarlugit Erik Jensenip ajugaanissaa ilimanarsilluinnarpoq.
Siulittaasuusimasullu oqallisaangaatsiartartunik pisoqartarsimanerata kingunerisaanik siulittaasuuffini qimakkaa,
Rasmus Leander Nielsen nassuiaavoq.
- Nipisattassiissutinut tunngasoq oqallisaangaatsiarnikuuvoq, biilimillu aaqqissortinneranut aningaasarpassuarnik
atuingaatsiarnikuuvoq. Oqallisaangaatsiartunik pisoqartarnikooqaaq. Ikinnerussuteqarlutik naalakkersuisuutitaqarlutik
ingerlanikuupput, partiip iluani inatsisartullu suliaannut
tunngasunik oqallissutaaqisunik pisoqaqattaarnikuuvoq.
Sineriak peqataatinneqarnerussaaq
Partiip Siumup iluani nunarput tamakkerlugu akerleriinnerit
naammagittaalliornerillu sorussunikuua.
- Siumumi sineriak tamakkerlugu ilaasortarpassuaqarput –
sumiiffinni assigiinngitsuni immikkoortortaqarfeqarput.
Taakkulu ilaasa Kim Kielsen ataasiarlutilluunniit ataatsimeeqatigisimanngikkitsik Qeqqata Kommuniani borgmesteri oqarlugiarnermini oqaatigaat, Rasmus Leander Nielsen

oqarpoq.
Erik Jensen siulittaasussatut sassarami partiip ataatsimoorfioqqilernissaa ilaatigut qineqqusaarutigaa.
-Kim Kielsen ilaasortaminut attaveqartarnera isornartorsiorneqangaatsiarpoq. Tamannalu Erik Jensenip allanngortikkusuppaa Siumullu alaatsimoorfiunissaa taassuma siuttuuffigerusullugu.
Jensen sorusuppa?
Erik Jensenip suna anguniarnerlugu ersarissumik oqaasertaliisimanngitsoq, Rasmus Leander Nielsen isumaqarpoq.
- Anguniakkani pingaarnerit qineqqusaarnermini ersarissumik saqqummiunnikuunngilai, taassumali matup tunuani
ulapputigisimavai.
Siulittaasutut suut pingaarnertut taassuma suliassarai?
- Siullertut Siumup iluani avissaartuuffiusumi ilumut ataatsimoortitsinnaanerluni takutitsissaaq. Naalakkersuisunilu
qaqugu siulittaasunngussanersoq suli naluarput. Kim
Kielsenip nutaamik qinersisoqaqqinnissaanut ukiut aappaata affaanni issiaannarsinnaanersoq isumaliutersuutigineqalaarnikuuvoq. Taamaassasorinngilara.
Ukiarulu inatsisartut februaarimi ataatsimeeqqilerpata
Kimip siulittaasuuffini tunniutissaneraa immaqaluunniit
qinersisoqassanersoq paasinarsiumaarpoq.
Kim Kielsen naalakkersuisunut siulittaasuuinnarnissaa sooruna ilimaginngikkit?
- Siumumi allannguisitserusukkaanni taava kina ornitassaava?
- Isumaqatigiinniarnerit pingaartut tamarmik Kielsen aqqutigisassavaat. Illuatungaanilu Kimip allanngortikksuinngisaanik peqarpoq, tassalu aalisarneq, aamma angallannermut
tunngasut, Rasmus Leander Nielsen oqarpoq.
Taassuma ilanngullugu oqaatigaa Kielsen nutaamik qinersisoqaqqinnissaata tungaanut issiaannarsinnaanersoq, kisianni:
- Erik Jensen naalakkersuisuunermi nalaani aqutseriaatsimik isumaqataanani naalakkersuisutut tunuarnikuuvoq.
Taamaammat taakku marluk qanimut suleqatigiissinnaanerat ajornakusoorsinnaavoq.

