


Qaqortumi Sulisitsisut avatangiisinut aatsitassanullu
inatsit malinneqarpat Kuannersuarni aatsitassarsiorni-
arneq ajornatorsiutaassangatinngilaat, isumaqarpulli
isumaqatigiissutit erseqqissuussasut aamma kujataani
allatigut inuussutissarsiornermut sunniuteqassanngit-
sut.
Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermu periusissaqarpoq
sisamanik sukarsualinnik, taakku aningaasaqarnikkut nam-
mineernerusumik ingerlatsinissamut tapertaasussaapput.
Sukarsuit ilagaat aatsitassarsiornermi suliffissuaqarneq, aat-
sitassarsiornerli aallartinneqarpata tamanna sukarsuarnut
allanut pingasuusunut ajoqusiissanngilaq, Qaqortumi
Sulisitsisut siulittaasuat erseqqissaavoq.

- Aatsitassarsiorneq nunalerinermut, aalisarnermut takorna-
rialerinermullu ajoqutaassanngilaq, Erik Nørskov Sermi-
tsiaq/ag-mut oqarpoq.

Siulittaasoq oqallittarfinni assigiinngitsuni nunami inuussu-
tissarsiorneq pillugu ukiut 50-it sinnerlugit sammisaqartar-
simavoq, oqaatigaalug suliaq manna allarpassuarnut sanil-
liullugu sunniuteqarnerusinnaasoq.

- Tusarniaanerit peqataaffigisarsimasamma manna pingaa-
ruteqarnerpaat ilagaat, oqarsinnaavungalu peqataaffigisarsi-
masakka ikigisassaanngitsut.

Erik Nørskov apeqqutini akissutissarsiniarlugit Qaqortumi
ataatsimiisitsinernut marlunnut peqataasimavoq. Taassuma
oqaatigaa aallartisarnermi kukkussutaasoq piffissaq unga-
sinnerusoq eqqarsaatigalugu akisusinnaasoq.

- Assersuutigalu Pituffik qiviassagutsigu, naggataatigut
Kalaallit Nunaata kiffartuussinissamut isumaqatigiissut
annaavaa, tassani pissutigalugu isumaqatigiissutit erseqqil-
luinnartumik oqaasertalerneqarsimannginnerat. Tassa taa-
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matut ittut matumani pinngitsoortitassavut. Piiaanissamut
akuersissummik tunniussisoqarpat, kingusinnerusukkullu
VVM pillugu nalunaarusiami nalunaarusianilu allani paa-
sissutissat eqqunngitsuusut paasineqarpat, taava aatsitassar-
siorneq kingunerluuteqarujussuarsinnaavoq, taanna oqar-
poq.

Aatsitassarsiortoqarnissaanut tunngaviusumik isumaqa-
taasoq
Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut qullersaqarfiattulli aatsitas-
sarsiortoqarnissamut, Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiuti-
nik aningaasaqarnermullu siuarsaataasinnaasunut isumaqa-
taavoq.

Innuttaasulli avatangiisinut tunngasortaanut ernummateqar-
nerat paasisinnaavaa, aatsitassarsiorfimmilli allarluinnartut
isikkulimmik, assersuutigalugu pujoralannik radioaktiviu-
sunik ernummateqartoqarneranik iluarsiiffiusinnaasumik
periusissiortoqarsimannginnera tupigusuutigaa.

- Paasisinnaanngilara nunap iluani akuiaavittaqanngitsumik
aatsitassarsiorfiliortoqarsinnaaneranut periusissiortoqarsi-
mannginnera, taanna oqarpoq.

Allanik periusissiortoqarsimasoq
Ataasinngormat unnukkut innuttaasunik ataatsimiisitsisoq-
armat apeqqut tamannarpiaq Greenland Mineralsimit aki-
neqarpoq.

- Suliniummut periusissiat pingasut suliarisimavavut, periu-
sissiarlu normu to ukkatarisimallutigu, tassa politikkerit
tungaannit kissaatigisimammassuk, amerlanerpaanik sulif-
fissaqartitsinissaq sapinngisamillu akileraarutitigut isertitaq-
arnerpaanissaq anguniarlugit nunami maani piiarneqartunik
suliareqqiisoqartarnissaa, pisortaaneq John Mair oqarpoq.
Taassuma ilanngullugu aamma oqaatigaa, periusissiat allat
suliffeqarfiup atussallugit ammaffigigaa, tassa Kalaallit
Nunaanni innuttaasut politikkerillu kissaatigissappassuk
periusissiaq normut et akuiaavittaqanngitsoq atorneqarsin-
naasoq.

Erik Nørskovimut pingaartilik tassaavoq, inuussutissarsior-
nermut atatillugu periusissiami sukarsuit allat eqqarsaatiga-
lugit ingerlatsisoqarnissaa. Tassunga aningaasat qanoq an-
nertutiginerat pingaarnerpaanngitsoq taanna erseqqissaavoq.

- Sukarsuit sisamat inuussutissarsiutinullu periusissiaq
ingerlateqqinnairlugit ukiumut 1,2 milliardinik 400.000
millioninilluunniit pissarsinissaq aalajangiisuussanngilaq.

Sulisoqarnikkut ajornartorsiutaasinnaasut initusut
Tassunga apeqqut alla pingaarutilik tassaavoq, sulisussar-
passuit nunanit allanit tikisinneqarniartut qanoq pineqassa-
nersut aamma nunatsinni najugalinnik qanoq sulisussar-
siortoqarniarnersoq.

- Nunanit kulturinillu allanit suliartortussarpassuit qanoq
akuutinneqarniarnerat ernummatigisinnaavara, taanna oqar-
poq.

Aatsitassarsiorneq aallartinneqassappat, Greenland Mine-
rals, Namminersorlutik Oqartussat Kommuni Kujallerlu
suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusiortussaapput, ilaati-
gut aatsitassarsiorfimmi sulisut malittarisassaannik aamma
najukkami inuiaqatigiinnut taakku qanoq sunniuteqarsin-
naanerannik imaqartussamik.

Erik Nørskovilli ernummatigaa isumaqatigiissutit qanoq
isumagineqarniarnersut.

- Malittarisassat malinneqarnissaannut kina ataqatigiissaa-
ralunilu nakkutilliisuussava IBA-lu naammassineqanngip-
pat qanoq kinguneqartitsisoqassava? Taakku taassuma paa-
serusuppai.

Inissarsinissamut taarsigassarsianut qularnaveeqqutit
Pilersaarut naapertorlugu aatsitassarsiornerup ingerlanneq-
arnerani sulisussat minnerpaamik 46 procentii Kalaallit
Nunaanneersuussapput. Tamatumanili pisariaqarpoq ilinni-
artitsinissaq inuillu aalajangersimasumik amerlassusillit
sulilernissamut pilerisutsilernissaat, Erik Nørskov qanoq
iliortoqarsinnaaneranik siunnersuutilik taamatut isumaqar-
poq.

- Suliffissaqarnikkut pissutsit maani qularnartuupput, taa-
maammat sulisut qularnaveeqquserneqarnissaat pisariaqar-
poq, ilaqutaasut amarmik inissatigut atugassaat pitsaasuu-
tinniarlugit.

- SIK-lluunniit isumaqatigiissutai malillugit sulisut inissar-
siniarlutik aningaaserivimmi taarsigassarsisinnaanngillat,
taamaammat aaqqiissutaasinnaavoq Greenland Mineralsip
sulisut inissarsiniarlutik taarsigassarsisinissaannut qularna-
veeqqusiinissaata imaluunniit ingerlatseqatigiiffiup sulisu-
nut nammineq taarsigassarsisitsisinnaanerata IBA-mut
allanneqarnissaa. 

Najukkami peqatigiiffik apeqqutinik 50-inik sinnilinnik
suliaqarsimavoq, taakku tusarniaanermi nittartakkamut nas-
siunneqarsimapput.
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Har vi for lidt lokal 
patriotisme?
Vi er kun en lille kommune, som vi burde være stolt af og
ivrigt for at bevare. Dette gælder ligeså vores forretnings
verden. Hvilken fremtid byder Kommune Kujalleq deres
borger i alle samfundslag?

Hvor er vores lokale ånd, vores lokal patriotisme for hjæl-
pe, støtte hinanden og vores lokale erhverv? 

Vores erhvervsliv lider, forbløder og er på vej til at blive
reduceret til en brøkdel af det nuværende. 

Virksomhedsejerne overvejer en lukning af deres livsværk
bl.a., fordi presset udefra bliver for voldsomt.

Indkøb af kommune & stat
Hvorfor er det ikke muligt for det offentlige, som såvel for
statens virksomheder og institutioner, at foretage indkøbet
via vores virksomheder, leverandører og forretninger i en
væsentlig højere grad. 

Al indkøb af varer burde prioriteres som et lokalt indkøb
hos én af vores lokale virksomheder, som derved kan skabe
grobund til et velfungerende erhverv i Kommune Kujalleq,
fremfor vi subsidiære virksomheder udenbys, som på ingen
måde har interesse i at støtte vores lokale erhverv. Deres
interesse er et salg med en hurtig økonomisk gevinst, hvor
resultatet bliver en indirekte og langsom afvikling af vores
erhverv.

Indkøbsaftalerne for staten og kommuner er kun vejleden-
de, ikke bindende og indkøbet kan, hvis viljen er til stede,
uden problemer overføres til vores lokale firmaer. Hvad er
problemet, hvorfor kan indkøbet ikke foretages lokalt?
Hvorfor skal vores penge sendes ude af kommunen? Støt
op om vores erhverv!

Hvorfor ikke støtte vores erhverv
Det er meningsløst at påberåbe sig at være lokalt ved at
etablere en afdeling af et firma udefra uden at være regi-
streret i Kommune Kujalleq, idet afdelingens omsætning
tilføres moderselskabet og har derfor ingen positiv økono-
misk effekt for os, da de genererede skatteindtægter af sal-
get, bortset fra lønskat, ikke tilfalder Kommune Kujalleq. 

Hvad tilfører et udenbys firma vores kommune?
Midlertidige arbejdspladser med udefra kommende ansatte.
Noget, som giver anledning til en mere tanke vækkende
realitet, er en udtømning af vores erhvervs økonomiske res-
sourcer! Hvorfor foretrækkes disse erhvervsnomader, som
forlader os efter afslutning af deres salg eller arbejdsopga-
ver i Kommune Kujalleq? Er det provision, gamle kollega-
er, venner og bekendte, eller noget andet?

Bevare vores erhverv
Hvis vi ønsker et bedre konsolideret erhverv og flere selv-
stændige virksomheder skal vi være solidarisk ved at støtte
det lokale erhverv -groft udtrykt kan vi alle handle på nettet
og andre steder i verden, men resultatet bliver en lukning af
de lokale forretninger, hvilket er sket her i byen.

Vi skal ikke lade os fange med fordelagtige og storagtige
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tilbud fra et udenbys firma. Vi kan helt sikkert også matche
priserne af fremsendte tilbud i vores virksomheder. Vi skal
tænke os godt om og går ind for en bevarelse og en udvi-
delse af vores erhverv med en udvikling til følge! 

Vores virksomheder tilfører energi og midler til borgerne i
Kommune Kujalleq og er én af grundpillerne i kommunen,
der ønsker at opbygge et sundt samfund med at fremme
velstand for borgerne i kommunen.

En udsultning af erhvervet resulterer i et fravalg til og fra-
flytning i kommunen, hvilket stadig er et aktuelt tema for
både den unge og ældre del af befolkningen. Vores politike-
re skal fremme en investering i vores fremtid, dertil behø-
ves de økonomiske midler som bliver sendt ude af kommu-
nen! Hvis vi ikke støtter og værner om vores virksomheder,
vil kommunen lide en langsom død! Vil du være én af de
ansvarlige?

Derfor er det meget svært at forstår, hvorfor Kommune
Kujalleq er en aldeles inaktiv partner i et samspil med
erhvervet, især for at tiltrække nyt erhverv med en priorite-
ret udvikling af regionerne. Det burde være netop kommu-
nen, som et lokomotiv i udviklingen, med at tilbyder gode
rammer for byggemodne erhvervsområder, boliger, facilite-
ter for børnefamilier og gode fritidsaktiviteter for os alle og
tilflytterne.

Bedre kvalificerede og effektive medarbejdere og politikere
i kommunen er en forudsætning for en udvikling af hele
regionen. Det kræver et samarbejde med både kommunen
og erhvervet for opnår resultater.

Kommunens rådgivende partner (ISG) og erhvervsafdeling
i kommunen burde i fællesskab stimulere og aktivere en
udvikling af erhvervet, samt hjælpe vores iværksættere med
lokaler og regnskabs assistance.

Det er netop nogle af disse problemer iværksættere har
svært ved at løse og derfor opgiver! 

Det er en tvingende nødvendighed, for hele Kommune
Kujalleq at opbygge et velfungerende samarbejde.

Et samarbejde som skal fungere og bygger på basis af en
gensidig forståelse for begge parter og med kun et formål:
uddannelse, uddannelse, støtte vores virksomheder, fasthol-
de faglige kompetent arbejdskraft.

Støtte vores unge generationer
Især vores unge generationer går en broget fremtid i møde,
fordi folkeskolens lave niveau resulterer i utilstrækkelige
skolekundskaber, som derved bremser deres muligheder, i
nogle tilfælde med personlige følgeskader, for starte en
uddannelse eller får en praktikplads. Vi skal i et væsentlig
større omfang øge indsatsen, for imødegår den nuværende
uheldige udvikling, hvor vores yngre generation flytter fra
byen og ikke vender tilbage -også efter endt uddannelse. 

En tiltagende fraflytning af veluddannede personer i Kom-
mune Kujalleq eksisterer stadig, fordi familiernes fremtids
perspektiver i stigende grad bliver dårligere, især for skole-
søgende børn. Hvis vi ikke stopper denne fraflytning, kan
det langsigtet meget vel bliver til en dødsdom for hele
kommunen -vil vi det?

I næsten 20 år har vi ventet med et håb om en udvikling af
regionen uden at får et konkret svar eller set et tiltag af det
samme. Vi har et krav på en tilkendegivelse fra kommunen
med et ærligt svar om kommunen skal udvikles eller afvik-
les? HVORNÅR og HVORDAN?

Med et spinkel håb om, at vores kommende kommunalpoli-
tikere meget mere er innovative og med en vision for en
bedre fremtid. Derved kan vi i fællesskab skabe en udvik-
ling og bedre vilkår for os alle i kommunen og ikke kun
promovere og tilgodeser sig selv og/eller deres hjemmeegn,
men for hele Kommune Kujalleq.
Med venlig hilsen 
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Siumup qinersineq sioqqullugu Kuannersuit pillugit
isummerumannginnera IA-p isornartorsiorpaa isum-
mertariaqartullu siulittaasoq oqarpoq.

Inuit Ataqatigiit qinersereernermi pissaanermik tingummia-
qalissagaluarunik Kuannersuit pillugit isummereerput.
Taakkua suliniut assortuussutaasoq oqaluttuaannanngortik-
kusuppaat.

- Inuit Ataqatigiinnit Kuannersuarni aatsitassarsiortoq-
annginnissaa anguniagaraarput, taamaattumik pilersaaru-
tip taassuma unitsinneqarnissaa inuit Inuit Ataqatigiinnik
taasinermikkut naatsorsuutigissavaat qularutigissanagulu,
Múte Bourup Egede KNR-imut oqarpoq.

Kuannersuani misissuinissamut akuersissummut tapiliussa-
mi piiaanissamut qinnuteqaat Naalakkersuisut sumilluunniit
tunngaveqanngitsumik itigartissinnaagaat allassimavoq.
Taamaammat suliniut unitsinneqaraluarpalluunniit nunatta
avataaniit isigineqarneq ajortissanngitsoq Inuit Ataqatigiit
siulittaasuat isumaqarpoq.

- Ilassummi isumaqatigiissutaasumi ersarilluinnartumik
ersarissarneqareernikuuvoq politikkikkut aalajangernikkut
akuersissutaat taanna atorunnaarsinneqarsinnaasoq.
Taamaammat nunatta avammut tatiginaasusaanik innarliis-
sanersoq naatsorsuutiginngilara, Múte Bourup Egede oqar-
poq.

Isumaqatigiissummut tapiliussaq 2010-meersoq naapertor-
lugu Namminersorlutik Oqartussat Kuannersuarni aatsitas-

sarsiorusuttunut itigartitsissagaluarunik taarsiinissaminnut
akisussaaffeqanngillat.

Siumut isummeqqugaa
Partii nunatsinni anginerpaaq Siumut, Kuannersuarni aatsi-
tassarsiorusuttut aatsitassanut inatsisip piumasaqaatai
unioqqutinnagit piiaasinnaassagaluarpataluunniit qinersineq
suliniullu pillugu tusarniaaneq juunip aallaqqaataani naam-
massitinnagit isummernianngitsoq siulittaasuat Erik Jensen
KNR-imut siusinnerusukkut oqarpoq.

- Tusarniaanerit suli ingerlatillugit siorngerlugit arlaatigut
oqareernianngilanga, ilisimatuut assigiinngitsorpassuit
tusarniaanermi maannakkut akissuteqarnissaat qanoq inis-
sisimanersoq takoqqaarusuppara, Siumup siulittaasua, Erik
Jensen, KNR-imut oqarpoq.

Tamanna qinersisartunut eqqunngitsumik oqariartuutaasin-
naammat suliniummut assortuussutaasumut qanoq isumaq-
arneq qinersineq sioqqullugu qinersisartut paasereertariaqa-
raat illuatungiliuttut siulittaasut isumaqarpoq.

- Innuttaasut ersarissuliorfigineqartariaqarput oqarfigalu-
git: Kuannersuarni aatsitassarsiornissaq unitsinniarparput
imaluunniit unitsinnianngilarput. Innuttaasut taasinissam-
inni apeqqutit taakku marluk ilisimasariaqarpaat, kingor-
nami akerliusutut nipeqartunik taasisimagaluariarlutik aku-
ersinissaat pissagaluarpat qinersisartunut tamanna eqq-
unngitsumik oqariartornerusussaammat, Múte Bourup
Egede naggasiivoq.

Inuit Ataqatigiit:

SSiiuuttttuunnnngguussssaagguuttttaa
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Folketingimi ilaasortap Aaja Chemnitz Larsenip,
Kalaallit Nunaanniinnermini Nuummi Kofoeds Skolemi
atuisut ataatsimeeqatigai.
Angerlarsimaffeqanngitsuunerup akiorneqarnissaanut inner-
suussutit tallimat ataatsimiinnermi anguneqartut siuarsaaqa-
taassapput.

Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsut ukiut tamaasa
amerliallattarput. Nalunaarsuinerup kingulliup takutippaa
nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsut 2017-imi 878-iusut.
Pissutsit Danmarkimi aamma taamaapput, angerlarsimaf-
feqanngitsummi akornanni kalaallit amerliartulersimapput.
Danmarkimi angerlarsimaffeqanngitsut 8 procentii maanna
kalaaliupput.

Kalaallit Nunaat sinnerlugu folketingimi ilaasortap Aaja
Chemnitz Larsenip ajornartorsiutip qaangernissaanut periar-
fissat maanna misissuiffigai. Nuummiinnermini Kofoeds
Skolemi atuisut ataatsimeeqatigai, taamatullu isumaginnin-
nermut naalakkersuisoq Martha Abelsen ataatsimeeqatiga-
lugu.

- Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsunut inuuniar-
nermikkullu ilungersuuteqartunut atugassaritinneqartut sak-
kortupput. Inissiaateqarneq pisuunut iluaqutaavoq, isuma-
ginninnikkulli neqeroorutit amigarneri pissutaallutik anger-
larsimaffeqanngitsut tatisimaneqangaatsiarput, pisortanit
ikiorserneqarsinnaanerat killeqarami, taamaasillutik inuu-
niutissaqannginnamik. Angerlarsimaffeqanngitsut atugaat
taamaasillutik sakkortupput allanngortikkuminaallutillu,
soorlu aamma ukiuunerani maanna sakkortusut, oqarpoq.

Innersuussutit tallimat
Taassuma oqaatigaa ilisimallugu kommunit arlallit ajornar-
torsiutip qaangernissaanut iliuuseqalereersimasut. 

Qaangiiniaraannili iliuuserineqartut amerlanerullutillu
nunap killii akimorlugit ingerlanneqartariaqarput.

Aaja Chemnitz Larsenip innersuussutit tallimat danskit naa-
lakkersuisuinut ingerlateqqippai. Innersuussutit naalagaaffe-
qatigiinnerup iluani ataatsimoortumik suleqateqatigiilluni
qaangiiniarnissamik imaqarput.

Uku innersuussutigineqarput:
• Angerlarsimaffeqanngitsuuneq pillugu Kalaallit Nunaat 

Danmarkilu ataatsimoortumik isumaginninnerup iluani 
periuseqassapput

• Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsut ukioq 
allortarlugu kisinneqartariaqarput

• Nuunnissamut tunngatillugu naatsorsuutit 
piviusorsiornerusut pilersaarusiorluarnerlu - tassungalu 
ikiuutit

• Angerlarsimaffeqarnissamut neqeroorutit 
assigiinngiiaarnerusut

• Inuunermi ilungersuuteqarnermi katsorsaanissat aamma 
sulilersitsiniaalluni periusissat

Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu kalaallit angerlarsimaf-
feqanngitsut pillugit ilisimatusarnermit ilisimasat aallaavi-
galugit innersuussutit suliaasimasut, Aaja Chemnitz Larsen
ilisimatitsivoq.

- Takorusuppara Folketingimi sulinitsinni iliuuseqaqataasin-
naanerput, Danmarkimut nuuttut ajornerusumik inissinngin-
nissaannut. Kommunit, Naalakkersuisut aamma Folketingi
suleqatigiillutik angusaqarnerusinnaapput. Suliniutit tigus-
saasariaqarput, angerlarsimaffeqanngitsuunerullu akiornis-
saanut ilisimasanik amerlanerusunik pissarsiffiusinnaasa-
riaqarlutik, oqarpoq.

Innersuussutit Kofoeds Skolep 2020-mi nalunaarusiaani,
”Fra Grønland til gaden”-ip innersuussutaanut assigupput.

AAaajjaapp    aannggeerr llaarrssiimmaaff ffeeqqaannnnggii --
ttssuuuunneeqq    aakkiioorrnniiaarrppaaaa
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af Leif Ellebæk Motzfeldt
Borgmester Kiista P. Isaksen har på Kommune Kujalleqs
hjemmeside lagt en meddelelse under overskriften “Vækst i
befolkningstallet er en fortrøstningsfuld fremgang”. Nu vil
jeg nødig optræde som lyseslukker, men meddelelsen skal
dog alligevel have nogle ord med på vejen.

Borgmesteren har flere gange tidligere inden for det senest
lille års tid givet udtryk for glæde over, at befolkningstilba-
gegangen i Sydgrønland er bremset, og at der nu ligefrem
er fremgang at spore. Borgmesteren skal da have lov til at
glæde sig. Men at den påståede fremgang skal tilskrives
kommunalbestyrelsens arbejde og bestræbelser, har jeg dog
endog meget svært ved at se.

Her en måneds tid inden kommunalvalget er det da meget
forståeligt, at borgmesteren forsøger at tage en stor del af
æren for, hvad hun selv mener er resultatet af godt arbejde.
Men ærlig talt – og undskyld mig udtrykket – det kommer
altså til at virke som “at hælde vand ud af ørerne”, når man
går lidt bag om tallene.

Statistik er pragtfuld, men det forekommer
at være temmelig naivt, at borgmesteren
ikke går lidt dybere i tallene.

Befolkningstallet i Kommune Kujalleq er
ganske rigtigt steget med 15 pr. 1. januar
2021 i forhold til 1. januar sidste år. Men
det dækker over, at tallet i Nanortalik by er
faldet med 16 i den samme periode, mens
faldet i Qaqortoq by er på 22. Der er så
modsvarende en stigning i bygderne samlet

på 12, mens stigning i Narsaq by er på hele 41.

Jeg har ikke umiddelbart nogen forklaring på den relativt
store stigning i Narsaq, men under alle omstændigheder bør
man være varsom med optismismen, når der konstateres
fald i både Nanortalik og Qaqortoq.

Endnu mere problematisk bliver det, hvis man går endnu
dybere: I aldersgruppen 0 – 16 år er der totalt en stigning
på 8 personer. Og i gruppen 65+ er stigningen på hele 44. 

Der er blevet flere i Sydgrønland, men det er altså pansioni-
ster. Ikke et ondt ord om dem. Men i denne sammenhæng
er det nok mere relevant at hæfte sig ved, at der er blevet
37 færre i aldergruppen 17 – 64 år, det vil sige de erhvervs-
aktive.

Det er da fint, at borgmesteren er fortrøstningsfuld. Men
hun har nu ikke meget at have sin optimisme i.

Med venlig hilsen

Antallet af pensionister stiger

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?

Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com

Mobil: 49 42 93



Tidsfristen for at indlevere bud på byggeriet af termi-
nal- og øvrige bygninger i forbindelse med Qaqortoq
lufthavnen er blevet forlænget.

En af de prækvalificerede entreprenører til byggeriet af

blandt andet terminalbygningen i Sydlufthavnen har bedt
om at få ekstra tid til at udfærdige et tilbud.

Kalalliit Airports Domestic har accepteret at forlænge fri-
sten til den 12. marts. Oprindeligt skulle alle tilbud forelig-
ge den 1. marts.

Det store overblik
Fristforlængelsen vil næppe forsinke anlæggelsen af luft-
havnen, idet tidsfristen for anlæggelsen af landingsbanen er
sat til den 12. marts. Og først på det tidspunkt har Kalaallit
Airports Domestic det store overblik, om de største udgifts-
poster til anlæggelsen ligger inden for budgettet. Alternativt
skal man i gang med at skære projektet til, så det bliver bil-
ligere eller få Inatsisartut til at bevilge flere penge.

Om den videre proces forklarer administrerende direktør
Jens Lauridsen:

- Når vi får buddene ind, vil de skulle igennem en evalue-
ringsproces i henhold til de kriterier, som er i udbuddet. 

Derefter tager KAIR en dialog med ejeren, da vi jo bygger
på vegne af dem og i henhold til lufthavnsloven af 2018.

Ejerdialog sat på stand by
Selve dialogen med Selvstyret og de politisk ansvarlige er
sat på stand by på grund af Inatsisartut-valget. Et nyt Naa-
lakkersuisut og Inatsisartut skal på plads, før lufthavnens
fremtid og de økonomiske forhold endeligt er belyst.

KAIR-selskabet Domestic er 100 procent ejet af Selvstyret,
hvorimod den danske stat er medejer af International-dat-
terselskabet, som har opgaven at anlægge lufthavnene i
Nuuk og Ilulissat.

Q-Offset
Torvevej B-46 • Boks 378 • 3920 Qaqortoq
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
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lokale trykker på:
64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com
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Namminersorlutik Oqartussat sulliffeqarfiutaasa sine-
rissamut nussorneqarnissaannut Siumut siulittaasuata
oqariartuuteqarnera Kiista P. Isaksenimit taperserneq-
arpoq.
Kalaallit Nunaata kujataa savaateqarfiuvoq nersutaateqar-
fiusoq, annertuumillu nunalerinermik ingerlatsiffiusoq ilin-
niartoqarfiusorlu. Tamanna tunngavigalugu Nunalerineq
pillugu Naalakkersuisut Kommune Kujallerlu nukittorsaal-
lutik aallartittariaqartut Kiista P. Isaksen isumaqarpoq.

- Ullumikkut savaateqarneq pingaarnertut ingerlatsiviuvoq,
tunisassiorneq Neqi A/S suleqatigalugu ingerlalluarpoq,
nutaaliornissamullu piumassuseqartut tapersersorneqarlutil-
lu ineriartortinneqarnissaannut pitsaasunik sinaakkusiisoq-
arnissaa qulakkiigassaraarput, taamaalilluni nunalerinerup
periarfissiissutai tamakkiisumik piviusunngortissinnaassa-
gatsigit. Taamaammat nunalerineq pillugu qitiusumik allaf-
fissorneq Kommune Kujallermut nuullugu atuisunut qanila-
arnerusumik ingerlanneqartariaqarpoq, Kiista P. Isaksen
oqarpoq.

Namminersorlutik Qqartussat suliffeqarfiutaannik nussui-
nissami Nunalerineq pillugu qitiusumik allattoqarfiup kuja-
taaniilernissaanik oqariartuut ukiut arlallit matuma siornali
Naalakkersuisuusartunut saqqummiunneqartareerpoq.

-Qitiusumik allaffeqarfiup kujataanut nuunneqarnissaanik
oqariartuutigisartagarput ukiuni arlalinni
Naalakkersuisuusartunut oqariartuutigisarparput. Maanna
piffissanngorpoq tamatuma piviusunngortinnissaa, taama-
ammat nuannaarutigaara Siumut siulittaasuata suliffeqarfin-
nik sinerissamut nussuinissamik oqariartuuteqarnera, Kiista
P. Isaksen oqarpoq.

Nunalerinermut qitiusumik allaffiup kujataanut nuunneqar-
nissaanik eqqarsarnerup saniatigut Niuernermik Ilinniarfiup
tamakkiisunngorluni kujataanilernissaa inissaminiittoq
borgmester Kiista P. Isaksen isumaqarpoq.

-Kujataa ilinniartoqarfissuuvoq, ilinniarnertunngorniarfik,
savaatilinngornianut nunalerinermullu ilinniarfik, Inuili
aamma Niuernermik IIinniarfik aamma Niuernikkut
Ilinniarnertuunngorniarfik HTX kujataaniillutik.
Taamaammat suliffeqarfinnik nussuinissami Niuernermik
Ilinniarfiup tamakkiisunngorlugu kujataanut nuunneqarnis-
saa inissaminiippoq. Ilinniarfiimmi imminnut ataqatigiiffeq-
artut kujataani inissaqartilluarpagut, ukiunimi makkunani
Namminersorlutik Oqartussat ilinniartunut inissianik kuja-
taani sanaartortitsileruttorput, taamaammat Nunalerineq pil-
lugu qitiusumik allattoqarfiup ilinniarfiillu kujataanut nuun-
neqarnissat inissaminiimmat piviusunngortitsiniaanissamut
isumalluarpunga, Kiista P. Isaksn naggasiivoq.

Siumut-formandens melding om overflytning af
arbejdspladser fra Selvstyret bliver støttet af Kiista
P.Isaksen.

Sydgrønland er området, hvor der er fåre- og kvægopdræt
samt et omfattende landbrug og uddannelsesinstitutioner. På
denne baggrund må Naalakkersuisoq for Landbrug og
Kommune Kujalleq begynde at udføre styrkende tiltag,
mener Kiista P. Isaksen.

- Nu om dage er fåreholdererhvervet det vigtigste erhverv,
produktionen i samarbejde med Neqi A/S er velfungerende,
og vi skal sikre gode rammer for udviklingen af innovative
tiltag, således at vi kan realisere landbrugets potentialer
fuldt ud. Derfor er det nødvendigt at flytte den centrale
administration for landbrug til Kommune Kujalleq, således
at man kan forvalte området tæt på aktørerne, siger Kiista
P. Isaksen.

Emnet omkring overflytning af arbejdspladser fra Selvsty-
ret med blandt andet placering af den centrale administra-
tion for landbrug i Sydgrønland er blevet fremlagt over for
forhenværende Naalakkersuisut for flere år siden.

-Vi har fremlagt vores gentagne melding om overflytning af
den centrale administration for landbrug til Sydgrønland
over for de respektive Naalakkersuisut gennem flere år. Nu
er det på tide at få det realiseret, derfor er det med glæde at
erfare, formanden for Siumut er kommet med meldingen
om at flytte arbejdspladser til kysten, siger Kiista P.
Isaksen.

Ved siden af tanken om overflytning af den centrale admi-
nistration til Sydgrønland er det på sin plads at flytte den
samlede Handelsskole til Sydgrønland, mener Kiista P.
Isaksen.

-Sydgrønland er et stort uddannelsescenter, hvor vi har den
Gymnasiale Uddannelse/GUX, landbrugsskolen, Inuili,
Handelsskolen samt HHX. Derfor er det på sin plads at pla-
cere den samlede Handelsskole til Sydgrønland i forbindel-
se med overflytning af arbejdspladser. Vi har god plads til
de indbyrdes sammenhængende uddannelsesinstitutioner i
Sydgrønland, efter som Selvstyret i disse år er ved at etab-
lere nye kollegier i Sydgrønland, og da det er på sin plads
at overflytte den centrale administration for landbrug og
uddannelsesinstitutionerne, har jeg derfor gode forventnin-
ger, afsluttede Kiista P. Isaksen.

Kommune Kujallermi borgmesteri:

-Nunalerineq pillugu qitiususumik allattoqarfik ilinniar-
fiillu kujataaniilissapput.

Borgmester i Kommune Kujalleq:

-Den centrale administration for landbrug og uddannel-
sesinstitutioner skal flyttes til Sydgrønland.



Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har under sit
ophold i Grønland holdt brugermøder i Kofoeds Skole i
Nuuk. Fem anbefalinger skal sætte skub i problemløs-
ning mod hjemløshed.

Antallet af hjemløse i Grønland stiger år for år. De seneste
optællinger i 2017 viser, at der var 878 hjemløse i
Grønland.

Samme tendens gør sig gældende i Danmark, hvor andelen
af hjemløse grønlændere er vokset. Således er otte procent
af alle hjemløse i Danmark grønlændere.

Grønlands ene folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen
arbejder for at sætte problematikken i fokus, og har netop
holdt brugermøde for brugere i Kofoeds Skole i Nuuk, i
samarbejde med Kofoeds Skole samt holdt møde med
Naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen
om udfordringerne.

- Forholdene for de hjemløse og udsatte i Grønland er ben-
hårde. Vi har et presset boligmarked til gavn for de rige,
manglende velfærdstilbud til hjemløse og meget lav offent-
lig hjælp, som man stort set ikke kan leve af. Det fastholder
de hjemløse i en meget barsk situation. Ikke mindst lige nu,
hvor vinteren er hårdest, siger hun.

Fem anbefalinger
Hun anerkender, at flere kommuner i landet er opmærksom-
me på udfordringerne og allerede har igangsat flere tiltag.
Men der skal meget mere til, og på tværs af landets grænser
for, at problemet kan løses, pointerer flere brugere af
Kofoeds Skole ifølge hende.

Derfor har Aaja Chemnitz Larsen sendt en række anbefalin-
ger til den danske regering, så rigsfællesskabet kan arbejde
for at nedbringe antallet af hjemløse – i fællesskab.

De fem anbefalinger:
• Fælles socialpolitik mellem Grønland og Danmark på 

hjemløseområdet
• Hjemløsetælling i Grønland hvert andet år
• Bedre forventningsafstemning og mere planlagte 

flytninger – og hjælp dertil
• Flere alsidige botilbud
• Traumebehandling og beskæftigelsesindsats

Anbefalingerne er baseret på den eksisterende viden om
hjemløshed i Grønland og Danmark, herunder forskning og
vidensindsamling, oplyser Aaja Chemnitz Larsen i en pres-
semeddelelse.

- Jeg vil gerne se, hvad vi kan bidrage med fra Folketinget
for at forebygge flere flytter og endda får det værre i
Danmark fordi virkeligheden ikke levede op til deres for-
ventninger. Kommuner, Naalakkersuisut og Folketinget kan
i fællesskab opnå mere end vi kan hver for sig. Indsatsen er
nødt til at være håndgribelig og skal give os mere viden til
at få folk ud af hjemløshed, siger hun.

Anbefalingerne ligger i tråd med de anbefalinger, som
Kofoeds Skole har udarbejdet i en rapport fra 2020, ”Fra
Grønland til gaden”.
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Qaqortumi mittarfissamut atatillugu terminalip illutas-
sallu suliarinnittussarsiuullugit neqeroortitsinermut pif-
fissaliussaq sivitsorneqarsimavoq.

Sanaartornissamut piukkunneqarlutik akuerineqarsimasut
ilaata ataatsip Kujataani ilaatigut terminalimik sananis-
samut neqeroorummi naammassillugu suliarineqarnissaa-
nut piffissap sivitsorneqarnissaa qinnutigisimavaa.

Kalalliit Airports Domesticip piffissaliussap martsip aqqa-
neq-appaata tungaanut sivitsorneqarnissaa akuerisimavaa.
Neqeroorutigineqartut tamarmik kingusinnerpaamik martsip
aallaqqaataani tunniunneqarnissaat allaqqaammut pilersaa-
rutaasimagaluarpoq.

Tamaasa ataatsimut isigalugit
Tunniussinissamut piffissaliussap sivitsorneqarnera mittarfi-
liornermik kinguartitsinissaa ilimananngilaq, tassa mittarfi-
liornissamut piffissaliussaq martsip aqqaneq-aappaanut
inissinneqarsimammat. Ullormilu tassani aatsaat Kalaallit
Airports Domesticip sanaartornermi aningaasartuutaaner-
paasussat missinngiussap iluaniinnersut tamaasa takusinna-
alissavai. Missingiussap iluaniinngippata sanaartugassat
annikillisinneqassapput imaluunniit Inatsisartut amerlaneru-

sunik aningaasaliissuteqassapput.

Sulip ingerlaqqinnissaa pillugu pisortaaneq Jens Lauridsen
imatut oqarpoq:
- Neqeroorutigineqartut tigugutsigit, suliariumannittussar-
siuussinermi piumasaqaatit naapertorlugit nalilersuissaagut.
Tamatuma kingorna KAIR-ip piginnittut (Namminersorlu-
tik Oqartussat) oqaloqatigissavai, taakkumi sinnerlugit
aamma timmisartoqarfinnut inatsit 2018-imeersoq naaper-
torlugu sanasussaagatta.

Piginnittut oqaloqatigineqarunnaarallartut
Inatsisartunut qinersisoqartussaanera pissutigalugu Nammi-
nersorlutik Oqartussat aamma politikkikkut akisussaasut
oqaloqatigineqartarnerat unitsikkallarneqarsimavoq.
Naalakkersuisut Inatsisartullu nutaat inissinneqaqqaarta-
riaqarput, timmisarttoqarfissap siunissaa aningaasaqarnik-
kullu inissisimasoqarnera qulaajaaffigitinnagit.

KAIR-imi ingerlatseqatigiiffik Domestic Namminersorlutik
Oqartussat tamakkiisumik pigisaraat, taassumali immikko-
ortortaqarfia International Nuummi Ilulissanilu mittarfilior-
toq Danmarkip naalagaaffianit piginneqataaffigineqarpoq.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 08.00 - 13.00
Søndag LUKKET

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

PALBY-mi niivertoq
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Det er for dårligt, at Siumut ikke også er klare i spyttet
om Kuannersuit, mener IA.

En stemme på Inuit Ataqatigiit er en stemme på at stoppe
Kuannersuitprojektet.

Det siger partiformand, Múte B. Egede, der modsat Siumut
melder sin holdning til projektet klart ud.

- Vores målsætning i Inuit Ataqatigiit er, at der ikke skal
være råstofudvinding i Kuannersuit, derfor skal ingen være
i tvivl om, at Inuit Ataqatigiit vil stemme for at stoppe pro-
jektet, siger Múte B. Egede.

Projektet er nu så langt, at det er i offentlig høring, som
slutter 1. juni.

Ingen frygt for mangel på troværdighed
Men er formanden for IA slet ikke bekymret for, om en brat
afslutning af det kan skade Grønlands omdømme, svarer
Múte B. Egede:

- Selskabet har i forbindelse med, at de fik efterforsknings-
tilladelsen, fået indskærpet, at de ikke skal regne med at få
en udnyttelsestilladelse.

- I tillægsaftalen er det gjort helt klart, at man fra politisk
side kan tilbagekalde efterforskningstilladelsen. Derfor reg-
ner jeg ikke med, at et stop vil påvirke Grønlands trovær-
dighed i udlandet, siger Múte B. Egede.

Han henviser til et tillæg vedrørende Greenland Minerals
efterforskningstilladelse.

Der står der blandt andet, at Naalakkersuisut frit og uden
nogen grund eller af enhver grund kan afvise Greenland
Minerals udnyttelsesansøgning. Derudover står der, at der
ikke vil medfølge et erstatningsansvar for Selvstyret.

Klar i mælet - modsat Siumut
Inuit Ataqatigiit har altid været imod udvinding af uran –
og det er der altså ikke ændret på.

Lidt sværere er det at blive helt skarp på, hvad det andet
store parti, Siumut, mener.

Selvom Siumut gerne ser, at Kuannersuitprojektet bliver en
realitet, vil partiets nye formand Erik Jensen, ikke melde
klart ud, om Siumut vil vende tomlen op eller ned for pro-
jektet, hvis han efter valget bliver formand for
Naalakkersuisut.

Og det får Múte B. Egede til at ryste på hovedet.
Det er store følelser, der er hægtet på projektet, så et parti
skylder befolkningen at melde klart ud, hvad dets holdning
er, mener han.

- Man må være klar i sin kommunikation til borgerne og
sige: Vi vil. Eller sige; vi vil ikke stoppe planerne om
råstofudvinding i Kuannersuit. Borgerne må have vished
om partiernes position i forhold til de to standpunkter, for
hvis de stemmer på grundlag af et nej, og partiet, de har
stemt på, efterfølgende siger ja, vil det være vælgerbedrag,
siger Múte B. Egede.

IIAA    vvii ll     ssttooppppee    KKuuaannnneerrssuuiitt --
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Så længe miljø og råstofloven overholdes, så ser
Grønlands Erhverv Qaqortoq ingen problem i et mine-
projekt på Kuannersuit, men aftalerne skal være klare,
og det skal ikke påvirke de andre erhverv i regionen.

Grønland har en erhvervsstrategi med fire søjler, som skal
bidrage til øget økonomisk selvstændighed. En af de fire
søjler er råstofindustrien, men den skal ikke skubbe til de
andre tre søjler, når den rejses, understreger formanden for
Grønlands Erhverv i Qaqortoq.

- Minedriften skal kunne foregå i harmoni med landbrug,
fiskeri og turisme, siger Erik Nørskov til Sermitsiaq/ag.

Formanden har beskæftiget sig med landets erhvervsliv i
forskellige fora i mere end 50 år, og erkender, at denne sag
kan få mere betydning end mange andre.

- Det her er en af de vigtigste høringer, jeg nogensinde har
været med til, og lad os bare sige, at det er ikke så få.
Erik Nørskov, deltog i begge møder i Qaqortoq for at få
svar på sine spørgsmål. Han påpeger, at fejl i den indle-
dende fase kan blive dyrt på sigt.

- Hvis vi for eksempel kigger på Thule, så endte det med, at
Grønland mistede serviceaftalen, fordi vi ikke fik formule-
ret aftalerne helt klokkeklare. Det er den slags, vi skal
undgå her. Hvis der gives en udvindingstilladelse og infor-
mationen i VVM-rapporten og andre rapporter viser sig at
være forkerte, så får det konsekvenser, siger han.

Grundlæggende for mineprojekter

Han er ligesom hovedorganisationen Grønlands Erhverv
generelt for mineprojekter, som kan være med til at udvikle
landets erhverv og økonomi.

Men han forstår befolkningens bekymringer omkring miljø-
delen og undrer sig over, at man ikke har fået udarbejdet en
model for en helt anden type mine, som kunne komme for
eksempel bekymringerne om radioaktivt støv i forkøbet.

- Jeg begriber ikke, hvorfor man ikke er gået videre med at
lave modeller over en underjordisk mine uden kemiske
anlæg, siger han.

Der findes andre modeller
Ved borgermødet mandsag aften, svarede Greenland
Minerals på netop det spørgsmål.

- Vi har udarbejdet tre modeller for projektet, og har foku-
seret på model to, fordi det fra politisk hold har været et
ønske, at så meget forarbejdning som muligt foregår i lan-
det for at få flest mulige arbejdspladser og flest mulige
skatteindtægter, lød det fra administrerende direktør John
Mair.

Han sagde også, at virksomheden er lige så åben for de
andre modeller, hvor der i model ét ikke opføres kemisk
forarbejdsdningsanlæg, hvis den grønlandske befolkning og
politikerne ønsker det.

For Erik Nørskov handler det om at få gang i hjulene med
omtanke for de andre søjler i erhvervsstrategien. Så er belø-

GE Qaqortoq:
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bets størrelse ikke det vigtigste, understreger han.
- Om det bliver 1,2 milliarder om året eller 400.000 millio-
ner vi får ud af projektet, for at de fire søjler og erhvervs-
strategien kan videreføres, er ikke det afgørende.

Medarbejderproblematikken fylder
For ham er et andet vigtigt spørgsmål, hvordan man vil for-
holde sig til de mange medarbejdere, der skal hentes ind til
landet udefra, og hvordan man tiltrækker herboende
arbejdskraft til projektet.

- Jeg er bekymret for, hvordan man vil integrere så mange
medarbejdere fra andre lande og kulturer, siger han.

Hvis projektet kommer på benene, skal der udarbejdes en
samarbejdsaftale mellem Greenland Minerals, Selvstyret og
Kujalleq Kommune, som blandt andet skal indeholde spille-
regler for medarbejderne i minen, og hvordan de kan og bør

interagere med lokalsamfundet.

Men Erik Nørskov er bekymret for, hvordan aftalerne skal
håndhæves.

- Hvem er tovholder og kontrollerer, at reglerne overholdes,
og hvilke konsekvenser er der, hvis ikke IBA overholdes?
vil han vide.

Sikkerhed for boliglån
I planen er der lagt op til, at minimum 46 procent af
arbejdsstyrken under minens drift skal være grønlandsk.
Det kræver, at man uddanner og tiltrækker et væsentligt
antal folk, og det mener Erik Nørskov, han har opskriften
på.

- Usikkerheden ved jobsituationen er stor hernede, så det
kræver, at man stiller noget sikkerhed op for medarbejdere,

så boligforhold er i orden
for hele familien.

- Selv SIK-ansatte kan ikke
få et banklån til en bolig, så
en løsning kunne være at
skrive ind i IBA’en, at
Greenland Minerals skal stå
som sikkerhed, så medar-
bejderne kan låne penge til
bolig eller at selskabet selv
skal yde lån til medarbej-
derne. 

Lokalforeningen har udfær-
diget over 50 spørgsmål,
som de har indsendt på
høringsportalen.

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



af Leif Ellebæk Motzfeldt
I Kujataamiu nr- 25 / 2020 havde jeg et indlæg om den
kommunale information. hvor jeg afslutningsvist stiller
nogle spørgsmål, der er foranlediget af, at partiet Siumut
bruger kommunens hjemmeside som reklamesøjle.

Som ventet er svarene udeblevet, omend borgmester Kiista
P. Isaksens gentagne påstande om, at de i kommunens regi
“forvalter på ærlig vis og efter juridiske forskrifter”, jo nok
kunne få en og anden til at mene, at det ville være på sin
plads at reagere, når nogen påstår, at det ikke er tilfældet.

Men hvorfor skulle sådan en som jeg, der sidder 3.500 km.
væk fra Qaqortoq, få svar, når end ikke kommunens egne
borgere får (reel og brugbar) respons på den kritik, de frem-
sætter eller de spørgsmål, de stiller. Jeg kan da nævne op til
flere indlæg i Kujataamiu i løbet af det seneste års tid, som
er forblevet ubesvaret.

Det kan måske forsvares, at man undlader at reagere på
anonyme læserindlæg. Men på den anden side er det samti-
dig bekymrende, at borgere føler sig nødsaget til at optræde
anonymt, når de fremsætter kritik. Men også et par navn-
givne indlæg i 2020 skriger på svar. Denne tavshed fra
kommunens ledelses, herunder særligt borgmesterens side
harmonerer meget dårligt med de gentagne lovninger om
“styrkelse af den fremtidige borgerinformation” og “åben
og ærlig forvaltning”.

Værre er det dog, at officielle henvendelser til kommunen
også forbliver ubesvaret eller i bedste fald først besvares
efter lang, lang ventetid og da ofte først efter flere rykkere.
For mit eget vedkommende kan jeg nævne et par eksem-
pler: En anmodning om aktindsigt, som daterer sig tilbage
til august 2018. Jeg har senest rykket den 3. februar 2021.
Ingen reaktion.

Nu kunne man jo mene, at borgmesteren ikke kan vide alt
og derfor ikke umiddelbart bør lastes for administrationens
undladelser. Men i en anden sag, hvor jeg bistår en af kom-
munens borgere, og som ligeledes daterer sig tilbage til
2018, har jeg rykket talrige gange, herunder også med e-
mails til såvel kommunens officielle e-mailadresse som til
borgmesterens selv. Intet svar overhovedet.

Dette, fru borgmester, er ikke at “forvalte på ærlig vis og
efter juridiske forskrifter”. Det strider mod sagsbehand-
lingsloven og mod almindelig god forvaltningsskik.

Bevares, min kritik af kommunens hjemmeside har måske
været en medvirkende årsag til, at referatet fra kommunal-
bestyrelsens møde den 25. november 2020 nu er kommet
på. Men ak og ve. Det er kun den grønlandske udgave. Og
det er altså “en tynd kop te”. Jeg hæfter mig også ved, at
referatet angiver, at det er møde 07 i 2020. Og så spørger
jeg mig selv (det tjener jo næppe noget formål at spørge
kommunen): Hvorfor ligger der så kun 4 referater fra 2020?

Jeg konstaterer så, at dagsordenen til det seneste møde i
kommunalbestyrelsen den 17. februar 2021 er dukket op.

At dagsordenen står under “Referater”, kan jeg leve med.
Men igen: Hvor er det en rodet og totalt uoverskuelig dags-
orden. Og hvor er alle relevante bilag? Jeg troede lige, at
man havde en intention om at “styrke den fremtidige borge-
rinformation”. Og hvorfor er referatet der ikke efter over 2
ugers forløb?

Jeg konstaterer til min tilfredshed, at man nu trods alt har
oppet sig og lagt mødeplanen for 2021 på hjemmeside.
Bedre sent end aldrig. Hvad der imidlertid ikke ligger på
hjemmesiden, er kommunens kasse- og regnskabsregulativ
(som jeg har ledt efter i anden anledning). Heller ikke kom-
munalbestyrelsens forretningsorden er at finde.

Det får være. Men, fru borgmester: Hvor er revisionsproto-
kollerne for 2020. Herunder revisionsprotokollen for års-
regnskabet for 2019. Jeg mener ellers at vide, at det er et
lovkrav, at disse skal være tilgængelige på kommunens
hjemmeside.

Af kommunens mødeplan kan jeg se, at man først har tænkt
sig at holde årets 2. møde i kommunalbestyrelsen den 19.
maj 2021. Da dette møde synes at være det første efter val-
get, kan mødet dog alene indeholde konstitueringen.
Hvornår har man så tænkt sig at behandle årsberetningen
for 2020.

Da man jo dårligt nu kan nå at få forelagt regnskabet for
2020 inden valget, kunne en og anden godt få den tanke,
dels at der ikke skal rodes med kommunens (måske dårli-
ge?) økonomiske situation før valget, dels at man bevidst
“giver aben videre” til den nye kommunalbestyrelse.
Teoretisk kan årsberetningen vel behandles i april, men der
er i alt fald ikke planlagt noget møde der.

Må jeg derfor gøre opmærksom på, at det er et lovkrav, at
årsberetningen behandles i kommunalbestyrelsen inden
udgangen af april. Jeg er bekendt med, at det er en regel,
der tilsyneladende tages noget let på. Men det ændrer jo
ikke på lovens indhold, og netop i et valgår synes det ekstra
betænkeligt.

Hvem var det, der sagde “forvaltning på ærlig vis og efter
juridiske forskrifter”?

Efterlysning: “Ærlig forvaltning efter
juridiske forskrifter”

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)

JYSK akiani

Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60






