Bor gmesterip ukior taami
o q a l u g i a at a a
Suna tamarmi aallartiffeqarlunilu killiffeqartarpoq.
Ukioq qaangiuttoq tamatta nuannersunik artornartunillu misigisaqarfigereerlutigu ukioq nutaaq misigisassanik nutaanik immersorniagassarput inuunermi atortitaasussanngormat qujamasuutigalugu allatuulli iserfigaara.
Asasakka Kommune Kujallermi innuttaaqatikka nunaqqatikkalu, tamannguassi ukiortaami pilluangaaritsi.
Kingumut qivialaarlunga eqqaasassaqaqaanga, inuttummi
misigisat nuannersuinnaanngitsut sulinitsinni misigitinneqarmata. Kommunitsinnimi innuttaasut sulisullu pitsaanerpaamik sullinneqarnissaannik uummammioqarlutik sullisisunik annaasaqarpugut.
Kommunimi pisortaanerisimasarput Kim Dahl aamma Suka
K. Frederiksen kiisalu kommunalbestyrelsimi ilaasortaq
Gerhardt Petersen toqukkut qimagunnerminni maqaasinermik annertuumik misigititsipput; suleqatigisimasatta eqqaaneqarneri ataqqinartuulik.
Aliasunneq misigitinneqarpoq, inuunerulli ingerlaqqinnerani unneqarissumik sulineq ingerlateqqinneqarluni sulisutsinnik pikkorissunit sullissineq ingerlaartuarpoq.
Sulisut atorfilittallu kommunalbestyrelsip anguniagaanik
timitaleeqataallutik sulilluarneranni qutsavigerusuppakka,
anguniakkammi timitalerneqartarneranni nukissaq sulerusussuserlu annertooq pilersinneqartarmat.
Uani qinigaaffimmi qinigaasugut kommunitta meeqqaniit
utoqqarnut toqqissisimaffiulluni najugaqarfigineqarnissaa,
nuannersuunissaa, minnerunngitsumillu ineriartorfiunissaa
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annertuumik suliniutigaarput.
Tamanna innuttaasunik qanimut peqataatitsinitsigut
Naalakkersuisunillu suleqateqarluarnikkut iluatsittumik
angusaqarfigaarput.
Ukiuni arlaqalersuni kujataa inukkilliartornermini agguaqatigiisillugu ukiumut 100-nik inukillisarsimagaluartoq 2020p aallartinnerani assiliaq allanngortipparput, matumanilu
nunaqqatitaagut suleqatitaagullu tikilluaqqungaarpakka.
Piffissaq sivisooq kujataani qitiusumik mittarfittaarnissaq
suliniutigisimasarput 2018-imi Inatsisartunit akuersissutigineqarmat siumut isigisumik piareersaateqarluta aallartippugut.
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Mittarfittaarnissaq, kiffartuussinissamut isumaqatigiissut
aatsitassarsiornissamullu suliniutit ingerlasut kommunitsinni ineriartoqqinnissamut tikkussisuupput, taamaammat Naalakkersuinikkut suliaqartut suliniutinut aalajangiunneqarsimasunut aalajaallutik ingerlatsiinnarnissaat sakkortuumik
inassutigerusuppara, nukippassuimmi atorlugit suliniutigisimasatta unitsiinnarnissaanut akissaqanngilagut.
Suliniutit taariikkakka suliffissanik nutaanik nassataqartussaapput, matumanilu kommunimi akileraarutitigut isertitaqarnerulernitsigut nammineq pilersitsinissamut akissaqarnerulissaagut, ineriartornerlu taanna ingerlavigerusupparput.
Ukiumi qaangiuttumi suli maanna atuuttumik nunarsuaq
tamakkerlugu Covid 19-imik eqqugaavugut; nunatsinni
Naalakkersuisutta inuiaqatigiinnik paarsilluarnerannik suli
annertuumik tuniluuttoqanngilaq, tamannalu qutsatissaraarput.
Peqqussutigineqartut malillugit kommunitsinni ingerlatsivugut, siornalu inuiattut ullorsiornitsinni, sapaassuarmilu
illoqarfittatsinni orpiit ikinneqarnerini allatut ingerlatsinissamik aaliangiinerit innuttaasunik nuannarineqanngikkaluartut allaqqussinnaasarsimanngilagut. Inuiattut ullorsiornitsinni sapaassuarmilu kulturimi immikkoortortaqarfitsinni
sulisugut digitaliusumik ataatsimoorfigisatsinnik isiginnaagassiornerannut qamanngavik qutsavigingaarpakka.
Akisussaassuseqartumik aalajangiussisarnerput tamanna
sanngiinnerusortatsinnut utoqqartatsinnullu illersuineruvoq,
Covid 19-imimmi tuniluunneq annertooq pilissagaluarpat
innuttaasunik sullissinerput arlaatigut kalluarneqartussaavoq, tassungalu killikkusunnanngeqaaq.
Covid 19-imik peqqussutinik malinninniarnitsinni aaqqissussaat assigiinngitsut pingitsoorsimapput,
taamaakkaluartoq suliniutigisagut nutaat suliniutillu ingerlanneqarput timitalerneqartarlutillu.
Whistleblowerimik aaqqissuussaq atulerparput, sulisutsinnut ukiuni marlunni sulereersimasunut peqqissutsimut sillimmasiineq neqeroorutaalerpoq, sulisuttalu ulluinnarni atugarisaat pillugit misissuinissaq pilersaarutaavoq, matumani
suliffeqarfiup iluani pitsanngorsaajuarnissaq siunertarineqarluni; sulisummi pikkorissut sullissilluartullu pitsaasumik
atugassaqartinneqarnissaat pingaartilluinnarparput.
Timersorneq sutigut tamatigut peqqinnartumik sunniuteqartarmat kommunalbestyrelsimiit annertuumik aningaasaliiffigaarput.

Timersoqatigiiffiit Kattuffiata Nunarsuarmi timimik aalatitsinerpaanngornissamut anguniagaanut kommunerput peqataavoq, taammaammat pinngitsoorusunngilanga nammineq
kajumissutsiminnik suliaqartunut, angajoqqaanut minnerunngitsumillu timersornermik aallutaqartunut tamanut
qujassuteqassallunga.
Novembarimi Maligassiuisuni Timersoqatigiiffiit Kattuffiata Qaqortumi peqatigiiffik Qajaq sinnerlugu ukiumi aqutsisullammattut Abel Jakobsen nersornaaserpaa, taamatullu
Qaqortumi sulorartartunut sungiusaasut Dorthe aamma Jan
Hagberg ukiumi sungiusaasullammattut nersornaaserneqarlutik. Nersornaaserneqartut tulluusimaarutigeqaakka, angusaannillu pilluaqqungaarlugit.
Taama sulerusussuseqartut amerlasuut kommunitsinni pigivagut, suliniarnerallu aamma maligassiuinerat kujataamioqatigiinnut tamanut isumaqaqaaq nalitoqalunilu.
Pinaveersaartitsineq nukittorsarniarlugu pitsaaliuinermik
immikkoortortaqarfeqalernikuuvugut, matumanilu sulineq
aallartilluareerpoq.
Nunaqarfittatsinni ataatsimoornerunissaq timimillu aalatitsinerunissaq anguniarlugu peqatigiiffinnik aallarnisaasoqarpoq, siunertamullu atorneqartussanik piffinni tamani
pinnguaatinik tunissuteqarpugut.
Pinaveersaartitsinermi ataatsimiititaliat meerartatta 13-it
inorlugit ukiullit unnukkut arfineq pingasunut angerlartarnissaat, 13-iniillu 16-it tikillugit ukiullit nalunaaqutaq qulinut angerlareersimanissaat kaammattuutigaat.
Matumani angajoqqaarpassuit meeqqaminnut akisussaasuusut tapersiillutik peqataalluarnerat qujamasuutigaara,
tamannalu meerartatta qasuersimallutik sinilluarsimallutillu
atuariartortarnissannut sunniuteqarluassaaq.
Kommunitta ineriartorfiunissaa pingaartikkatsigu, angajoqqaanik suleqateqarluarnikkut meeqqat atuarfiisa pitsaanerpaamik tunniussaqarsinnaanissaat qulakkeerinneqataaffigerusupparput.
Siornaak kujataani meeqqat atuarfiini savaateqarfinnilu atuartitsisut tamaasa ataatsimoortillugit ataatsimeersuarnissaannut aningaasaliissuteqarpugut, suliniutillu timitalerniarneqarneranni siorna atuarfiit pisortaasa ingerlatsilluarnissaat
siunertaralugu pikkorissaasoqarpoq; atuartunut minnernut
ilinniartitsisut atuartut pikkoriffii sanngiiffiilu nukittorsarneqarnissaat siunertaralugu allanngorartumik atuartitsisinnaanissaannut pikkorissaasoqarpoq, atuarfiup angerlarsim-
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affiullu suleqatigiilluarnissat anguniarlugu ilinniartitaanermut aqutsisoqarfik suleqatigalugu ilinniartitsisunut pikkorissaasoqarpoq – kiisalu FN-ip nunarsuaq tamakkerlugu
piujuaannartitsinissamut suliniutai pillugit atuartitseriaaseq
ilinniartitsisunut pikkorissaassutigineqarluni.
Ilinniartitsisut sakkussaannik nutaanik peqalernerat siunissamut isumalluarfigaara.
Kommunitsinni ilaqutariit ingerlalluartut amerlanerungaaraluartut meeqqat angajoqqaaminnik tamakkiisumik isumagineqarsinnaanngitsut atukkamikkut pitsaasumik inissisimanissaat annertuumik suliniutigaarput. Matumani ilaatigut
kommunip pigisaanik meeqqanut ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmik pilersitsinikuuvugut.
Taamaammat Inunnik isumaginninnermut tunngatillugu
ikiorsiiartorlutik meeqqanut inuusuttunullu sullissisunut
suleriutsinik nutaanik ilitsersuisut qujamasuffigeqaagut, sullissinermut iluaqutaallualereersunik immersorneqarmata.
Nersutaateqarneq savaateqarneq nunaateqarnerlu kommunitta ilisarnaataasa ilagaat. Tamanna inerisarlugu suliniuteqarnitta saniatigut Neqi A/S-imi ukioq kaajallallugu sulisoqarsinnaanissaa qulakkeerniarlugu isumaqatigiissusiornikuuvugut, kujataani pissarititaasut atorlugit nerisassasiat kissaannarianngorlugit tunisassiarineqartalernissaat ilaatigut
siunniunneqarluni.
Kommunitsinni pilersaarusiornermut periusissiaq 2023-p
tungaanut atuuttoq nunaqarfittatsinni tamani meerartatsinnut innuttaasunullu soqutiginnittunut siorna saqqummiupparput.
Siornaak nunaqarfinni aqutsisut suleqatigalugit suleriaasissamik ullutsinnut naleqqussamik pilersitsiniarneq siunertaralugu nunaqarfiit tamaasa tikillugit tusarniaasoqarpoq.
Nunaqarfiit nammineq ingerlatsisut pilersinneqarnissat
upperaarput, taamaammat nunaqarfinni ineriartortitsinissamut pilersaarut innuttaasut kissaatigisaannik aallaaveqartoq suliarineqarpoq.
Kommunitsinni sulisunut inissiat 22-t Qaqortumi sanaartorneqartut upernaaq manna naammassineqartussaapput, taakkulu naammassereeriarpata Narsami Nanortalimmilu
aamma sanaartortoqarnissaa pilersaarutaavoq. Innuttaasut
ilinniarsimasut kommunitsinni siuarsaaqataanissaannut
periarfissaqartikkusullugit inissianik pitsaasunik illoqarfittatsinni sanaartortitsivugut; nunaqqatigut kujataamiut kuja-

taanullu soqutiginnittut tamassi ilisimassavarsi kommunitsinnut tikilluaqqusaagassi.
Uani qinigaaffimmi kommunitta iluani sanaartornerup
siammasinnerusumik ingerlanneqarnissaa anguniagaraarput.
Nanortalimmi utoqqaat illuat ullutsinnut naleqquttoq iluarsartuunneqareerluni tamakkiisumik atorneqalernikuuvoq,
massakkullu Narsami utoqqaat illuat nutarterneqarluni
suliarineqaleruttortoq pilersaarutit malillugit aappagu naammassineqassaaq.
Kommunalbestyrelsimi ataatsimiinitsinni kingullermi ukioq
mannamut missingersuut pitsaasoq sinneqartoorfiusussarlu
akuersissutigaarput.
Angerlarsimaffeqanngitsut ornittagassaannik pilersitsiniarluni pilersaarusiorneq aallartissaaq.
Meeqqat 13-it inorlugit ukiullit atuareernerup kingorna
ornittagassaat pilersinneqassapput, isumasioqagiinnerit assigiinngitsut pisussanngorput, nunaqarfinnut aningaasaliissutit saniatigut aningaasaliisoqarpoq, Narsarmijini atuarfik
iluarsartuunneqassaaq aamma innuttaasut paasissutissiinerunissatsinnik ujartuimmata tusagassiortumik atorfinitsiteqqissaagut.
Missingersuummi akuersissutigisatsinni suliat ukioq maanna aallartittussat taagorsinnaasakka suli arlaqaraluarput, itisilernerullugilli kommunitta nittartagaani kujalleq.gl-imi
atuarsinnaavatit.
Ukioq manna qinigaaffik una naammassisussaavoq, kommunalbestyrelsimilu ilaasortassanik apriilimi qinersisoqartussaavoq, taamaammat neriuutigingaarpara suliniutaareersut siunnerfiillu nutaat aallaavigalugit ineriartortitseqqittoqarumaarnera.
Qinigaaffimmi uani suliaqarsimaqaagut, piffissaqaraluarumalu suliat iluatsittut tamaasa saqqummiukkusukkaluarpakka. Kommunalbestyrelsimi ilaasortat, atorfilittat, najukkami
ataatsimiititaliami ilaasortat, nunaqarfinni aqutsisut, inuussutissarsiutinik ingerlataqartut, nammineq kajumissutsiminnik suliaqartartut, Inatsisartuni ilaasortat, Naalakkersuisut,
minnerunngitsumillu innuttaasut tamassi suleqatigiilluarnitsigut angusagut pillugit qujarusussuppunga.
Tamannguassi qamanngavik ukiortaami pilluaqqoqqippassi,
qanortorlu tamatta ukiumi nutaami peqqilluta angusaqarluarisa.

Naalakkersuisut vil sætte flere
krav til folk på offentlig hjælp
Folk på offentlig hjælp skal belønnes for at forsøge at
komme tilbage til arbejdsmarkedet, og samtidig bliver den
offentlige hjælp ens i hele landet.
Det skal være slut med at modtage penge fra det offentlige,
uden at der samtidig bliver stillet nævneværdige krav.
Med en udspil til en reform af den offentlige hjælp vil
Naalakkersuisut forsøge at aktivere gruppen af borgere på
offentlig hjælp og få flere ud på arbejdsmarkedet.
Det skal ske med såkaldte handlingsplaner, som er en plan
for, hvordan en person kan blive klar til at søge arbejde.
- I dag fokuserer man på forhindringerne. Det skal vi have
ændret til at fokusere på, hvad der er kompetencerne hos
den enkelte, og hvordan vi kan udvikle dem, sagde Martha
Abelsen, da reformforslaget blev fremlagt onsdag.
4.500 kroner i offentlig hjælp
Hvor meget man får i offentlig hjælp, afhænger af hvilken
kommune man bor i, men det vil Naalakkersuisut ændre på
ved at gøre ydelsen ens i hele landet.
Offentlig hjælp i 2019:
4.760 personer på offentlig hjælp.
76 millioner kroner udbetalt.
Reform vil koste omkring 13 millioner kroner ekstra i
2022.
Fremover skal alle på offentlig hjælp have 4.500 kroner om
måneden, uanset hvor man bor i landet.
Det skal dække forbrug og faste udgifter, hvilket flere kommuner ellers har har haft ansvaret for at betale.
Offentlig hjælp har tidligere været skattefrit, men også det
vil Naalakkersuisut ændre på.
- De kommende ydelser skal være skattepligtige. Det er en
ny tiltag, siger Martha Abelsen.
Slut med offentlig hjælp uden krav
Ud over de 4.500 kroner i offentlig hjælp kan man få en
slags bonus på 500 kroner, hvis man vælger at deltage i
kurser eller andet, som kan få personen tættere på arbejdsmarkedet.
Det kan være eksempelvis være kurser, hvor man udvikler
kompetencer eller får behandling for alkoholmisbrug.
Deltager man ikke i kurset, mister man bonussen, og hvis
man ikke overholder den generelle handlingsplan, kan kommunen trække 210 kroner fra de 4.500 kroner, for hver dag
man ikke overholder planen.
Borgeren får også mulighed for småjobs og kan have en
indkomst på 1.000 kroner om måneden, uden at det skal
modregnes i den offentlige hjælp.

Kommunerne udbetalte 76 millioner
kroner til de 4.760 personer, som var på
offentlig hjælp i 2019. Gruppen dækker
dog over personer i vidt forskellige
situationer - fra personer, der aktivt
søger arbejde, til personer der er langt fra arbejdsmarkedet.
Den gruppe står dog til at blive langt mindre med reformen.
Naalakkersuisut vil nemlig splitte gruppen op, så folk, der
modtager offentlig hjælp, udelukkende vil være personer,
som ikke er i stand til at søge arbejde.
Alle dem, der kan søge arbejde, skal i stedet over på en ny
jobsøgningsydelse, som erstatter den nuværende arbejdsmarkedsydelse.
Længe undervejs
Den offentlige hjælp er i årevis blevet kritiseret for at gøre
folk passive, fordi det ikke for alvor kan betale sig at arbejde.
I 2011 kom den såkaldte Skatte- og Velfærdskommission
med en række anbefalinger til, hvordan det kan undgås.
Med overskriften "Vores velstand og velfærd - kræver
handling nu" kom kommissionen med en række anbefalinger, og det er blandt andet ud fra dem, at reformen er blevet
lavet.
Økonomisk Råd har år efter år påpeget behovet for at gøre
Grønlands økonomi klar til en fremtid med flere ældre og
færre unge.
Det kommer til at presse landskassen, fordi flere skal have
udbetalt pension, mens der vil være færre på arbejdsmarkedet til at skrabe penge i kassen.
Reformen er en del af projektet "øget selvforsørgelse".
Sammen med en reform af arbejdsmarkedsydelsen skal
Inatsisartut forhandle om projektet til foråret. Kan Naalakkersuisut finde et flertal for reformerne, ventes de at træde i
kraft 1. januar 2022.

B o r g e r m ø d e o m Ku a n n e r s u i t
star ter den 22. januar

Der er nu kommet datoer for borgermøder i
Sydgrønland om det omstridte mineprojekt.

Greenland Minerals vil gerne udvinde sjældne jordarter i
området. I den forbindelse vil Naalakkersuisut høre borgernes mening om projektet.

Om 17 dage, fra den 22. januar frem til den 26. januar, vil
Naalakkersuisut i samarbejde med Greenland Minerals A/S
afholde borgermøder i Sydgrønland.
Borgermøderne kommer til at handle om Kuannersuit mineprojektet.
Dato og sted for borgermøderne:

- Borgermøderne er tilrettelagt med henblik på at give borgerne mulighed for at få projektet præsenteret og efterfølgende stille spørgsmål, afgive erklæringer med mere til projekthaveren, myndighederne og uafhængige eksperter på
råstofområdet, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Den 22. januar:
Narsarsuaq i hotellet fra klokken 19 til 22.
Den 23. januar:
Qassiarsuk i skolen fra klokken 11 til 14.
Den 24. januar:
Igaliku i forsamlingshuset eller vandrerhjemmet fra klokken 11 til 14.
Den 25. januar:
Qaqortoq i hotellet fra klokken 19 til 22.
Den 26. januar:
Narsaq i forsamlingshuset fra klokken 19 til
22.
Planen er under forudsætning for gældende
regler og retningslinjer for afholdelse af
forsamlinger under COVID-19 situationen.
Der vil derfor kunne forekomme ændringer
i både tid og sted, skriver Naalakkersuisut.

Inde på Naalakkersuisuts høringsportal er høringsmaterialet
blevet offentliggjort.
Det er materialer så som VVM, som er vurdering af virkninger på miljøet og VSB, som er de sociale og økonomiske konsekvenser af projektet.

Man kan møde formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen
(S), naalakkersuisoq for råstoffer og erhverv, Jens-Frederik
Nielsen (D) og naalakkersuisoq for arbejdsmarked, forskning og miljø Jess Svane (S) til borgermøderne i
Sydgrønland.

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

Aaqqissuusseqqinneq:

Sulif fissar sior tut piler tor ner usumik suliaqar tinneqar talissapput

Pisortanit ikiorserneqartut sukkanerusumik sulilersinneqartalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqarput.
Aaqqissuusseqqinnerup aamma qulakkiissavaa pisartagaqartut imminnut pilersorsinnaanerunissaat.
Pisortanit pisartagaqartut sukkanerusumik sulilersinneqartarnissaannut Naalakkersuisut suliniuteqarput. Pisartakkat
aalajangersimasumik tunngaveqalersillugit allanngortinneqassapput. Pikkorissarnernillu assigisaanilluunniit ingerlataqartut pisartagallit tapisiaqartalissallutik.
Isumaginninnermut Naalakkersuisoq Martha Abelsen
aamma Suliffeqarnermut Naalakkersuisoq Jess Svane,
Naalakkersuisut suliffeqarnermi isumaginninnermilu
immikkoortumi aaqqissuusseqqinnernik suliaqarnerminni,
maanna tusarniutigineqartunik, pingasunngornermi saqqummiussaqarput.
Imminut pilersornerusinnaaneq sammineqarpoq, aamma
suliffissarsiortut akornanni.
Inuusuttut arlallit pisartagaqartuupput
2019-imi pisortat ikiorsiissutaannik 4.760-it pisartagaqarsimapput:
2.515-it angutaapput.
2.245-t arnaallutik.
Ukioqatigiiaat eqimattat marluk pisartagaqartut affaattut amerlatigaat:
1.376-it 18-29-t akornanni ukioqarput.
1.379-it 50-64 akornanni ukioqarput.
- Inuusuttorpassuit pisartagaqarsimasut taamatullu suliffeqarsimanngitsut takuneqarsinnaavoq. Aaqqissuusseqqinnermi
immikkut inuusuttut ukkatarineqassapput, ingerlataqalernissaannik piumasaqarfigineqassallutik, taamaasillutik piaarnerusumik sulilernissaat ilinniagaqalernissaalluunniit anguniarneqassalluni, Martha Abelsen (S) tusagassiortunik katersortitsinermi oqarpoq.
- Meeqqat atuarfiat naammassereerlugu Majoraq alloriarfiuunnassanngilaq. Taamaammat inuusuttut sulilersinneqarnissaannut neqeroorutit periarfissallu pillugit periusissamik
maanna suliaqarpugut. Neqeroorutit atuagarsornermut
assassornermulluunniit tunngasuusinnaapput, taamaasilluni

suliffissarsiortoq piginnaasaminik qaffassaasinnaalissalluni,
Jess Svane (S) oqarpoq.
Suliffissarsiortunut periarfissat pitsaanerit
Pisortanik pisartagaqarnermi ullumikkut suliffissarsiortutut
sapaatit akunnerni 13-ini pisartagaqartoqarsinnaavoq.
Tamassuma kingorna pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqalertoqartarpoq. Naalakkersuisut suliffeqarnermi isumaginninnermilu immikkoortumi aaqqissuusseqqinneranni pisartakkat aalajangersimasumik tunngaveqalersinneqassapput.
Pisartagaq aalajangersimasoq pilersorneqarnermut aningaasartuutinullu aalajangersimasunut, soorlu nerisassanut, atisanut, ineqarnermut, allanullu aningaasartuutinut matussusiisinnaasunngorlugu pisartagarineqalissalluni.
Pisartagaqartoq suliffeqalernimini pisartagaarutsinneqassaaq, qaammammut 7.900 koruunit sinnerlugit akissarsiaqartalernermi.
Suliffissarsiortoq taamaasilluni imminut pilersornerunissamut periarfissaqartinneqalissaaq.
- Suliffissarsiortutut pisartagaq aalajangersimasumik killeqassanngilaq, piffissalli ingerlanerani appariartussalluni.
Tassani pikkorissarnernut, piareersarnernut assigisaanullu
peqataanermut tapinik pissarsisoqarsinnaavoq.
Neqeroorutigineqartunut naaggaarnermi tapisiaarutsinneqartassaaq, Martha Abelsen oqarpoq.
Martha Abelsen aamma Jess Svane nassuiaapput suliffissarsiornermi pisartakkat napparsimaleriasaarnermi qaammatini arfinilinni sivisussuseqartumik pisartagarineqarsinnaajumaartut, taassumallu kingorna pisortat ikiorsiissutaannik pisartagaqalertoqartassalluni.
Aaqqissuusseqqinnermut siunnersuut 12. januar 2021 tungaanut tusarniutigineqarpoq. Naalakkersuisut naatsorsuutigaat siunnersuut Inatsisartunut upernaakkut ataatsimiinnermi saqqummiukkumaarlugu. Pisortat ikiorsiissutaannut
2019-imi 76 milliuunit koruunit atorneqarput. Pisartakkat
aalajangersimasumik tunngavilerlugit ingerlatsilernermi
ukiumut 6 milliuunit koruunit sipaarutissatut naatsorsuutigineqarput.

K i i s t a P. I s a k s e n :

-Missinger suut pitsaasoq
sinneqar toorfiusussar lu
akuer sissutigaar put

Kommune Kujallermi 2021-mut missingersuut suliniutinik pitsaasunik imaqartoq kommunalbestyrelsimi akuersissutigineqartoq borgmesterimit iluarisimaarneqarpoq.
Missingersuummi akuersissutigineqartumi ilaatigut ukiut
siuliinut sanilliullugu Inunnik isumaginninnermut annertunerusumik aningaasaliiffiuvoq, angerlarsimaffeqanngitsut
ornittagassaanik pilersitsiniarluni pilersaarusiorneq aallartissaaq, Nanortalimmi eqqaanilu meeqqat 13-it inorlugit
ukiullit atuareernerup kingorna ornittagassaat pilersinneqassapput; suliniutillu allat aallartissinnaanngornerat timitalerneqarlutillu suliarineqarnissaat borgmester Kiista P.
Isaksenip qilanaarutigaa.
-Nuannaarutigaara missingersuummi akuersissutigisatsinni
suliassarpassuit aallartissinnaanngorneri, kommunitsinnimi
inerisaanerput ingerlateqqillugu timitaligassanik nutaanik
siunnerfeqalerpugut. Inunnik isumaginninnermut tunngatillugu ukiut siuliinut sanilliullugu annertunerusumik aningaasaliinerput taanngitsoorusunngilara, matumanimi sullissisussanik amerlanerusunik sulisoqarsinnaanngornera qulakkeerinneqataaffigigatsigut nuannaarutigaara, Kiista P. Isaksen iluarisimaarinilluni oqarpoq.
Inunnik isumaginninnermi ingerlatsivimmi oqalutsimik,
allatsimillu atorfinitsitsoqartussanngornerata saniatigut
utoqqarnut konsulentimik atorfinititsisoqassaaq, Narsamilu
innarluutillit ulloq unnuarlu angerlarsimaffiat Nuka iluarsartuunneqartussanngorluni.
Meeqqeriviit atuarfeqarneq sunngiffillu
Kommune Kujallermi ilaqutariit meerartallit meeqqerivinni,
atuarfinni, sunngiffimmilu atugassarissaarnissaat kommunalbestyrelsip ukiuni kingulerni annertuumik suliniuteqarfigisaasa ilagaat. Suliniutillu ingerlareersut saniatigut ukiumi
nutaami pitsanngorsaatissanik missingersuut nassataqarpoq.
Meeqqerivinnut akiliut akisunerpaaq 1100 korunimut
appartinneqarpoq, Qaqortumi inuusuttut ornittagassaat
nutaaq pilersinniarlugu pilersaarusiorneq aallartissaaq,
Narsarmijini atuarfik aamma Qaqortumi skolehjemmi iluarsartuunneqarlutik ilaatigut sanaartorneqassapput.

-Meeqqat atuarfiini nunaqarfittatsinnilu aamma savaateqarfinni pisariaqartitsineq malillugu ilinniartitsisumik angalasartussamik atorfinitsitinissaq missingersuummi qulakkiikkatta ilagaat, tamanna nutaaliorneruvoq isumalluannarlunilu. Atuarfittatsinnimi meeqqat angusarissaarnissaat qulakkeerinneqataaffigalugu annertuumik suliniuteqarpugut,
Kiista P. Isaksen oqarpoq.
Inuussutissarsiorneq
Kommune Kujallermit suliffeqarfik 2019-mi pilersinneqartoq Innovation South Greenland isumasioqatigiinnernik
annertuunik ingerlatisussanngorlugu aningaasaliisoqarpoq.
Matumani ilaatigut Aalisartut piniartullu qanimut peqatigalugit kalaalimineerniarfiit aappaattullu aatsitassarsiorneq
pillugu isumasioqatigiinnerit ingerlanneqartussanngorlutik.
-Soqutigisaqaqatigiilluni isumasioqatigiinnerit ingerlanneqarneranni tamanit pissarsiaqaataasumik siunnerfiit pitsaasut
ingerlariaqqiffiusarput, taamaattumik isumasioqatigiinnissanut aningaasaliineq siunissaq eqqarsaatigalugu pitsaasuuvoq. Ineriartortitsinerpummi ingerlateqqillugu suliniutit
nutaat timitalerneqartussanngortut isumalluarfigaakka,
Kiista P. Isaksen oqarpoq.
Missingersuummi akuersissutigineqartumi Qaqortumi sanaartorfigissaanissamut, illoqarfinni asfalterinissaq, nunaqarfinnullu aningaasaliissutaareersut qaavatigut aamma aningaasaliisoqarpoq.
-Suliniuterpasuatta ingerlareersut saniatigut suliniutit nutaat
missingersuummi akuersissutigineqartut nuannaarutigeqaakka, innutaasuniillu kommunimiit paasissutissiinerunissarput ujartorneqarnikuummat tusagassiortumik atorfinititseqqinnissarput aningaasaliiffigisarput nuannaarutima ilagaat. 2021-mut missingersuuterput iluarisimaarpara, pitsaasuuvormi sinneqartoorfiusussaallunilu, Kiista P. Isaksen
oqarpoq.
2021-mut missingersuut Kommunalbestyrelsep novemberimi ataatsimiinnerminni akuersissutigisaa 14,6 mio. koruuninik sinneqartoorfiussaaq.

QAQORTUMI IMERMIK PILERSUINERMUT FORMANDI
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
aammattaaq 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.
Inissaq
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit atorfinittumut sulisunut inissiamik pequsersugaanngitsumik
innersuussisoqarsinnaavoq. Inissiamut innersuunneqartumut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ineqarnermut
akiliutit akilerneqartassapput aamma iserternermi qularnaveeqqutit akilerneqassallutik. Sulisutut inissiaq atorfeqartitaanermut
attuumassuteqarpoq atorfeqarunnaarnerullu taamaatinneranut atatillugu qimanneqassalluni.
Inissiap pisoqassusia, kikkut piginnittuunersut il.il. apeqqutaallutik ineqarnermut akiliutit inissiallu pitsaassusia allanngorarsinnaapput.
Sulisunut inissiap inigineqalertussap innersuunneqarnissaata tungaanut utaqqisoqartarsinnaavoq, taamaammat
utaqqiisaannaagallartumik inissiisoqarsinnaasarluni, taamatuttaaq ataatsimoorluni ineqarfissiani mikinerusuni akunnittarfiillu
inissiartaanni, taakkunaniinnermut akileraarutinik akiliisoqartarpoq.
Atorfininnermi/soraarnermilu angalaneq akiliunneqassaaq, atorfininnermilu pequtit nuunnissaanut, ukiut pingasut kipisaqattaanngitsumik
atorfeqareernerup kingornatigut inoqutigiit qitornaat 18-it inorlugit ukioqartut ilanngullugit angerlarlutik angalanissaannut
akiliunneqassapput.
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq, Namminersornerullutik oqartussat aqqutigalugu ineqaruit piginnaatitaaffit ineqarnermut
pigiinnassavat.
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:
Januaarip 29.-at, 2021

Te n n i s k l u b b e n Ju l i a n e h a a b h a r
h a f t e n fa n t a s t i s k
Badmintonsæson i 2020.

Året startede med Bymesterskab og herefter Kredsmesterskab, som begge blev afholdt her i Qaqortoq med
deltagelse fra Narsaq og Nanortalik.
Hallen summede af aktive og ivrige børn/ unge, seniorer,
motionister, der fik spillet mange gode kampe i løbet af de
3 dage turneringen varede, og det blev til mange flotte
medaljer til Tennisklubben.

nere, indstillet og nomineret til årets træner pris. Det blev
afgjort i Maligassiusisut shov d. 14. Nov. Og det endte
med at vi vandt prisen.

I marts måned fulgte Covid- og de restriktioner medførte
desværre, at chancerne for at komme til GM i Paamiut,
blev aflyst for de ældste af børnene.

Tak til kultur, fritid og forebyggelsesudvalget i Kommunen
for at støtte og bakke op om vores aktiviteter i vores dejlige
Badminton klub.

Det var jo rigtig ærgerligt, især da det var det, vi havde trænet imod hele sidste sæson.

I skrivende stund er der ca 40 glade børn der kommer til
badminton træning - og vi sluttede året af med
Juleafslutning, hvor vi spillede sjov badmintonbanko med
fine sponsor godter fra Brugsen.

Børnene havde modtaget træningstøj fra FAXE- Kondi puljen, og var ellers SÅ klar til at tage af sted.
Børnene / de unge havde samlet skrald for Kommunen,
solgt popcorn, pølser, og candyfloss til Qaqortoq Marathon
med hjælp fra LIONS Club, de havde solgt Kage til Julebanko 2019 / Lions Club for at tjene penge til turen- så de
havde gjort en stor og god indsats
for selv at hjælpe til.
Forældre og frivillige har støttet
fantastisk op om Tennisklubbens
initiativer, og er altid klar med en
hjælpende hånd til turneringer og
arrangementer. Qujanaq-Tak for
det.
Efteråret blev en super succes, da
vi afholdt Sydgrønlands-mesterskaberne her i Qaqortoq. Det var
en åben turnering for alle i
Kommune Kujalleq. Det blev
afholdt under ”covid -restriktioner”, hvor der kom omkring 60
deltagere , der spillede god badminton. Igen fik Tennisklubben
rigtig mange fine medaljer.
Her sponsorerede
Pisiffik, Sydgrønlands El og
Grøn-landsbanken
fine præmier til deltagerne.
Her sidst på året, blev vi som træ-

Sikken et klap på skulderen- og vi er SÅ dybt taknemmelige og stolte over indstillingen fra forældrene - og valget fra
GIF.

Qujanaq for år 2020 - vi glæder os til mere badminton med
børnene i 2021.
Tennisklubben Julianehaab
Jan og Dorte

FORMAND TIL VANDFORSYNINGEN I QAQORTOQ
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.
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum
betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet,
og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent
personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller
hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales
hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.
Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til
personaleboligen.
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 eller
jaha@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:
29. januar 2021

Naalakkersuisut pisortat ikiorsiissutaat piumasaqaasersorniaraat
Pisortanit pisartagallit sulileqqinnissaminnut iliuuseqarnerminni akissarsitinneqartalissapput. Ikiorsiissutillu
nuna tamakkerlugu assigiilissalluni.

Sulilernissamullu piareersimanngitsut iliusissamik pilersaarusiornikkut sulisinnaanngoqqinnissaat anguniarneqassalluni.

Pisortat ikiorsiissutaannik piumasaqaateqanngitsumik pisartagaqarneq oqaluttuaannanngussaaq. Ikiorsiissutinnimmi
pisartagaqarniaraanni sulileqqinnissamut iliuusissamik
pilersaarusiortalernissaq piumasaqaataalersussat ilagaat.

Assersuutigalugu, imigassamik atornerluisuunertik pissutigalugu sulisinnaanngitsut katsorsartinnissamut aqqutissiuunneqassallutik.

Innuttaasut pisortanit ikiorsiissuteqartut sulilerseqqinnissaat
siunertaralugu Naalakkersuisut aaqqissuusseqqinniarput.
Pisortanit piumasaqaatitaqanngitsunik ikiorsiissusersuisarneq maanna atuuttoq sulisinnaagaluartunut unittoortitsisartoq arlaaleeriarluni isornartorsiorneqartarpoq. Taamaammat
Naalakkersuisut aaqqissuusseqqinniarput.
- Periutsimi nutaami isiginiarneqassapput suunuku innuttaasup piginnaasarigai? Taakkualu aallaavigalugit ineriartorsinnaaneq, isumaginninnermut naalakkersuisoq Martha
Abelsen tusagassiortunik pingasunngormat katersortitsinermi oqarpoq.
Ikiorsiissutit 4.500 koruuniulissasut
Ikiorsiissutit amerlassusaat kommunimi sumi najugaqarneq
apeqqutaalluni maanna amerlassuseqartarput. Taamannallu
suleriuseqarneq atuukkunnaarluni ikiorsiissusiisarneq tamanut assigiilissaaq. Tassa qaammammut 4.500 koruuninik
ikiorsiisoqartalissaaq.

Imaluunniit pisariaqartitat aallaavigalugit pikkorissarnissamut neqeroorutaareersut atorlugit pikkorissartoqarsinnaalluni.
Taamaaliornikkut ikiorsiissutaasalertussat 4.500 koruuniusut saniatigut tapinik pissarsinissaq aamma periarfissaalissaaq. Soorlu sulilernissamut piareersimanngitsoq sulisinnaanngoqqinnissamut pisariaqartitaminik iliuuseqarnermini
qaammammut 500 koruuninik tapisisinnaalissaaq.
Iliusissamilli pilersaarusiortoqarani ikiorsiissutisiinnarsinnaaneq atorunnaassaaq. Iliuuseqanngikkaannimi ikiorsiissutinit ullormut 210 koruuninik ilanngaasoqartassaaq.
Naalakkersuisut pisortanit ikiorsiissutinut aaqqissuusseqqinneq Inatsisartut upernaakkut ataatsimiilerpata saqqummiutissavaat. Amerlanerussuteqartunit akuersissutigineqassappat inatsit januaarip aallaqqaataani 2022-mi atuutilissaaq.

Pisortanit 2019-imi ikiorsiissutaasut
Kommunit ikiorsiissutinut katillugit 76 millionit koruunit
innuttaasunut 4.760-iusunut siorna aningaasartuutigaat.
Ikiorsiissutisisartullu tassa maanna ikilisiniarneqalerput.
Aaqqissuusseqqinnerup aallartisarnera 13 millionit koruuninik aningaasartuuteqarfiussaaq.
Maanna ikiorsiissuseeriaaseq akileraarutitaqanngilaq.
Aaqqissuusseqqinnermilu tamanna allanngussaaq:
- Ikiorsiissutit taakku tamarmik akileraarfiusussaatitaapput.
Tassa nutaatut taanna eqqunneqartussaavoq, Martha
Abelsen oqarpoq.
Taavalu ikiorsiissutinik pisartagalik saniatigut suliffeqarsinnaavoq, ikilisaaffigineqaranilu qaammammut 1.000 koruuninik isertitaqarsinnaalluni.
Iliuusissanik timitaliinngitsut ilanngaavigineqartassasut
Pisortanit ikiorsiissutit aaqqissuusseqqinnermi eqimattanut
marlunnut avinneqassapput.
Tassalu innuttaasut sulilernissamut piareeqqasut innuttaasullu sulilernissamut piareersimanngitsut.
Siullertut taaneqartut suliffissarsiuunneqassapput.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
Fax: 642033
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525
Rudolf tlf. 261130
Vagttlf.:

494530

Ku a n n e r s u i t p i l l u g i t i n n u t t a a s u n u t at a at s i m i i t i t s i n e q j a n u a a r i p
ulluisa 22-anni aallar tissasoq

Nunatta kujataani aatsitassarsiornissamut pilersaarut
assortuussutaasoq pillugu innuttaasunut ataatsimiititsinissat ullulerneqarput.
Naalakkersuisut Greenland Minerals A/S suleqatigalugu
nunatta kujaataani ullut 17-it qaangiuppata tassa januaarip
ulluisa 22-annit 26-annut innuttaasunut ataatsimiititsiniarput.
Innuttaasunut ataatsimiititsinerit Kuannersuarni aatsitassarsiornissamut pilersaarummut tunngassuteqassapput.
Innuttaasunut ataatsimiititsinissamut ullussat sumiiffissallu:
Januaarup ulluisa 22-at:
Narsarsuarmi akunnittarfimmi nalunaaqutaq 19.00-imit
22.00-imut.
Januaarup ulluisa 23-at:
Qassiarsummi atuarfimmi nalunaaqutaq 11.00-imit 14.00imut.
Januaarup ulluisa 24-at:
Igalikumi katersortarfimmi imaluunniit unnuisarfimmi
nalunaaqutaq 11.00-imit 14.00-imut.
Januaarup ulluisa 25-at:
Qaqortumi akunnittarfimmi nalunaaqutaq 19.00-imit 22.00imut.
Januaarup ulluisa 26-at:
Narsami katersortarfimmi 19.00-imit 22.00-imut.
COVID-19-ip atuunnerata nalaani katersuuttarnernut maleruagassat malittarisassallu atuuttut pilersaarummut tunngavissaatinneqarput. Taamaattumik piffissaq sumiiffillu
allanngorsinnaassasut, Naalakkersuisut allapput.
Greenland Minerals sumiiffimmi tassani aatsitassanik qaqu-

tigoortunik piiaarusuppoq. Naalakkersuisut tassunga atatillugu innuttaasut pilersaarummut isumaannik tusagaqarusupput.
Tusarniaanermut atornertut Naalakkersuisut tusarniaanermut qupperneranni tamanut saqqummersinneqarnikuupput.
Tusarniaanermut atorneqartut tassaapput VVM, tassa avatangiisinut sunniutissanik naliliineq aamma VSB, pilersaarummit inuiaqatigiinnut aningaasaqarnermullu kigunissat
pillugit naliliineq.
- Innuttaasut suliassamik saqqummiussivigineqarnissamik,
tamatumalu kingorna suliassamik piginnittumut, oqartussanut aammalu aatsitassanut suliassaqarfimmi immikkut ilisimasalinnut arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsunut
apeqquteqarnissamut, naluunaarutiminnik tunniussinissamut il.il. periarfissinneqarnissaat siunertaralugu ataatsimiititsinerit aaqqissuunneqarput, Naalakkersuisut tusagassiuutinut nalunaarummi allapput.
Naalakkersuisut siulittaasuat, Kim Kielsen (S), aatsitassanut
inuussutissanullu naalakkersuisoq, Jens-Frederik Nielsen
(D) aamma suliffeqarnermut, ilisimatusarnermut avatangiisinullu naalakkersuisoq, Jess Svane (S) nunatta kujataani
innuttaasunut ataatsimiititsinermi peqataassapput.

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
JYSK akiani
Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

Kiista P. Isaksen:

- Vi har vedtaget et godt budget
med et overskud.

Borgmesteren er ovenud tilfreds med kommunalbestyrelses vedtagne budget 2021, der indeholder gode initiativer.
I forhold til de tidligere års budgetter, indeholder det vedtagne budget blandt andet højere bevillinger til det sociale
formål, hvor planlægningen af et herberg skal påbegyndes,
hvor skolepasnings ordninger i Nanortalik og omegnen
etableres; borgmester Kiista P Isaksen ser også frem til
påbegyndelse og realisering af andre tiltag udover de ovennævnte.
- Jeg er glad for at det vedtagne budget muliggør en igangsætning af mange initiativer således vi kan arbejde målrettet til at fortsætte vores indsats omkring udvikling af vores
kommune. Jeg vil ikke undlade at nævne at vi har målrettet
vore højere bevillinger til det sociale område, hvor jeg er
glad for at være med til at sikre at vi vil få flere varme
hænder til servicering af vore borgere, siger den tilfredse
Kiista P. Isaksen.
Udover en ekstra normering med en tolk og sekretær i socialforvaltningen vil der ansættes en ældrekonsulent, og derudover skal handicap boenheden Nuka i Narsaq renoveres.
Skole-, daginstitutions-, og fritidsområdet
Gode vilkår for børnefamilier i Kommune Kujalleq med
hensyn til daginstitutioner, skolen og fritiden har været et
vigtigt indsatsområde for den siddende kommunalbestyrelse
i de seneste år. Udover allerede igangsatte tiltag indeholder
budgettet flere forbedringer på området.
Den maksimale takst på daginstitutionerne er nedsat til
1100 kr. om måneden, en etablering af en juniorklub i
Qaqortoq skal planlægges, skolen i Narsarmijit skal istandsættes og skolehjemmet i Qaqortoq skal totalrenoveres.
-En af de tiltag vi har sikret gennem en vedtagelse af bud-

gettet er etablering af et rejselærer hold som skal bistå bygdeskoler og fåreholderundervisere; dette er en nyskabelse
og skaber positive forventninger. Vi gør nemlig en stor indsats for at være med til at forbedre resultater der opnås på
folkeskoleområdet siger Kiista P. Isaksen.
Erhvervslivet
Erhvervsudviklingsselskabet Innovation South Greenland,
der blev etableret i 2019 modtog en bevilling til at arrangere større seminarer. Her skal blandt andet afholdes et seminar vedrørende brætter i tæt samarbejde med fiskere og fangere, og et andet seminar vil handle om de kommende
råstofprojekter.
-Bevilling til afholdelse af seminarer om forskellige interesseområder fører til nye resultater, der er gavnlige til alle
parter, så bevillingerne til arrangement af seminarer er et
fremtidsorienteret fornuftigt tiltag. Jeg har meget positive
forventninger til implementering af nye tiltag til at fortsætte
vores udvikling, siger Kiista P. Isaksen.
I det vedtagne budget er der også bevillinger til byggemodning i Qaqortoq, asfaltering af veje i byerne, og ekstra
bevillinger til bygderne.
- Jeg er meget glad for at tage skridt til at udvide vores tiltag udover de mange allerede igangsatte projekter vi har, og
jeg er blandt andet meget glad for at der er en normering
med en ekstra informationsmedarbejder da borgerne har
efterlyst bedre ekstern kommunikation fra kommunens side.
Jeg er tilfreds med vores budget for 2021, som er fuld af
gode nye initiativer og vil føre til et overskud, siger Kiista
P. Isaksen.
Budget 2021, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i
november mødet indeholder et overskud på 14,6 mio. kr.

Re fo r m :

A r b e j d s s ø g e n d e s k a l a k t i ve r e s

Naalakkersuisut vil have unge på offentlig forsørgelse
hurtigere i arbejde. Den nye reform skal også sikre, at
de unge kan forsørge sig selv.
Naalakkersuisut vil gerne fremme ønsket om at komme i
arbejde blandt personer, der modtager socialydelse.
Ydelserne skal fremover takseres, hvor personer i kompetenceforløb får tillæg.
Naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen og
Naalakkersuisoq for arbejdsmarked, Jess Svane, fremlagde
Naalakkersuisuts forslag til en arbejdsmarkeds- og socialreform, der netop er til høring.

boglige eller håndværk, så modtageren af jobsøgningsydelsen kan få opkvalificeret kompetencer, siger Jess Svane (S).
Bedre vilkår for jobsøgende
I dag får man højst 13 ugers arbejdsmarkedsydelse, hvorefter man overgår til offentlig hjælp. Med Naalakkersuisuts
arbejdsmarkeds- og socialreform ændres ydelsen til at være
takstbestemt. Denne ydelse skal dække de samlede udgifter
til forsørgelse og faste udgifter som mad, privatforbrug,
husleje og andre faste udgifter.
Når modtageren får et arbejde stoppes ydelsen, når indkomsten overstiger 7.900 kroner per måned.

Fokus er øget selvforsørgelse, også for det jobsøgende.
Mange unge får offentlig hjælp
I 2019 modtog i alt 4.760 modtagere af offentlig hjælp:
2.515 var mænd.
2.245 var kvinder.
To aldersgrupper udgjorde halvdelen af modtagerne:
1.376 modtagere var i alderen 18-29 år.
1.379 var i alderen 50-64 år.
- En stor gruppe unge modtog dermed offentlig hjælp og
var ikke i arbejdsmarkedet. I reformen sætter vi fokus på de
unge, så de kan aktiveres og hurtigere komme i enten arbejde eller under uddannelse, siger Martha Abelsen (S) under
et pressemøde.
- Majoriaq skal ikke være det næste skridt for de unge efter
endt folkeskole. Derfor arbejder vi på en strategi med flere
muligheder og tilbud til de unge. Disse tilbud kan være

Dermed kan jobsøgende også være mere selvforsørgende.
- Jobsøgningsydelsen er tidsubegrænset, men vil falde med
tiden. Der vil være mulighed for tillæg ved deltagelse i kurser, forberedelsesforløb med videre. Når man siger nej til
tilbuddene, så bortfalder ydelserne. Så nu sætter vi også
krav fremover, siger Martha Abelsen.
Martha Abelsen og Jess Svane forklarer, at der også vil
være en jobsøgningsydelse for sygdomsramte. Den ydelse
vil vare i seks måneder, hvorefter man overgår til offentlig
ydelse.
Reformen er til høring frem til den 12. januar 2021, hvorefter Naalakkersuisut forventer at præsentere et lovforslag til
Inatsisartuts forårsmøde. I 2019 blev der anvendt 76 millioner kroner til offentlighjælp-ordningen. Den takstbaserede
ydelsen forventes at give en besparelse på omkring seks
millioner kroner årligt.

Isornartorsiuisut:

Tusarniaassutigineqartoq
i s o r i n e q a q i s o q u n i t s i k k a llarli

Illuatungiliuttuni partiip IA-p peqatigiiffiullu Uraani
Naamik Naalakkersuisunut piumasaraat, Kuannersuit
pillugit tusarniaaneq unitsikkallarneqassasoq.Taakkut
suliniutip piviusunngortinneqarneratigut peqqissutsimut avatangiisinullu kingunerluuteqarsinnaanera
ernummatigaat.

Suliniummut tapersersuisut suliffissanik pilersitsisoqarnissaanut nunallu immikkoortortaata ineriartortinneqarnissaanut kiisalu suliniutip aallartinneqarnerani akileraarutitigut
isertitaqartoqarnissaanut tunngatillugit isumalluarput.

Uranimut akerliusartut Inuit Ataqatigiit piumasaraat, naalakkersuisooqatigiit Siumut, Demokraatit Nunattalu Qitornaasa Kuannersuarni aatsitassarsiornissaq pillugu tusarniaaneq unitsikkassagaat.

Tusarniaanerup aallartinnerani Namminersorlutik Oqartussanit erseqqissaatigineqarpoq, VVm aamma VSB pillugit
nalunaarutit akuerineqarsimanngitsut, tusarniaassutigalugilli aallartittoqaannarsimasoq. Innuttaasut tusaaneqarnissaminnut maanna periarfissaqalersut Naalakkersuisunit erseqqissaatigineqarpoq.

- Tusarniaanermi atortussat tusarniaassutigineqalerneranni
naammasseriigaasarput, tassunga ilaalluni innuttaasut ataatsimeeqatigineqarnerat. Aamma ima isumaqartussaavoq
apeqqutit suli nalorninaatillit, soorlu eqqagassat qanoq passunniarneqarnerat inissereerneqartussaalluni, paasissutissallu inisseriigaassaallutik, Inatsisartut Inuussutissarsiornermut
Aatsitassanullu Ataatsimiititaliaanni siulittaasup tullia Sofia
Geisler (IA) tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnermi allappoq.

Inuit Ataqatigiinnit aamma innuttaasut apeqqutigisaminnut akissutissarsisinnaanersut ernummatigineqarpoq. Partii
isumaqarpoq, aatsitassarsiornerup avatangiisinut kingunerisinnaasai pillugit paasisitsiniaanerni peqataatinneqartut ilisimatuut Narsarmiut eqqaanilu najugallit innuttaasut ernumallutik apeqqutaannut amerlasuunut akisinnaasarsimanngitsut.

Taanna Urani Naamimmi siulersuisunit taperserneqarpoq.
- Siullertut Greenland Minerals A/S-ip VVM pillugu nassuiaataata aamma VSB pillugu nassuiaataata juullernissaanut sapaatip akunnerinnanngortoq tamanut tusarniaassutigineqarlutik aallartinneqarmata innuttaasut ataqqineqanngillat, taakku tusagassiorfinnut nalunaaruteqarnerminni erseqqissaatigaat.
Paasissutissat pingaarutillit amigaataasut
Sofia Geislerip oqaatigaa suliniut tusarniaassutigineqarnissamut piareersimanngitsoq.
- Ullormanna tikillugu Narsarmiut tamatumalu eqqaani
najugallit tamakkiisumik ilisimatinneqanngillat Kuannersuarni aatsitassarsiortoqalissappat tamatuma peqqissutsimut
avatangiisinullu sunniutigisinnaasai pillugit. Tamanna Inuit
Ataqatigiinniit ernumassutigivarput, Sofia Geisler oqarpoq.

Mingutsitsinnginnerusumik aaqqiissuteqartoqarnissaa
ujartorneqartoq
- Inuit Ataqatigiinniit aammaarluta Naalakkersuisoqatigiinnut kaammattuutigissavarput aatsitassarsiorniarnerup avatangiisinut inuiaqatigiinnullu kingunerisinnaasai suli nalorninartoqartillugit tusarniaaneq unitsikkallaqqullugu.
Kujataani inerisaaneq avatangiisinik eriaginnittoq ukkatarineqarli. Uranimik piiaanissamik pilersaarutit illikartillugit
inuussutissarsiutit pioreersut ineriartortinneqarsinnaasullu
amerlaqisut ukkatarineqarlik, taanna oqarpoq.
- Tamatta akisussaaffigivarput Nunarput qitornatsinnut
ernutatsinnullu tunniutassarput tassaassammat peqqissoq,
naapertuilluartoq, nammaqatigiiffiusoq ammasuusorlu.
Tassaassanngilaq Nunatta Karsiata imakisaarfiunerani akiliiumanerpaamut tuniniagassarput, ullumikkutullu ilillugu
utertinneqarsinnaajunnaarsitassarput. Narsarmi, Kujataani
Nunatsinnilu tamarmi, Sofia Geisler oqarpoq.

Bor gmester ens nytår stale

Alt har en begyndelse og en ende; efter at have været
igennem det forgangne år på godt og ondt, har jeg som
alle andre startet på det nye år, der skal udfyldes med
nye oplevelser og hændelser, som livet har at byde på
med taknemmelighed.
Kære medborgere og bopladsfæller i Kommune Kujalleq,
rigtig godt nytår til jer alle.
Mange minder dukker op, da jeg reflekterede tilbage, efter
som det ikke har været lutter glædelige hændelser, vi som
mennesker har været igennem i forbindelse med vores
arbejde. I vores kommune har vi mistet medarbejdere, der
har arbejdet på bedst tænkelige måde og så dedikeret over
for borgerne og medarbejdere.
Vores afdøde kommunaldirektør Kim Dahl og Suka K. Frederiksen samt medlem af kommunalbestyrelsen Gerhardt
Petersen har med deres bortgang foranlediget stort savn;
æret være deres minde.
Vi har følt sorg, men med videreførelse af livets gang har vi
ladet den ærlige servicering køre videre udført af vores
dygtige medarbejdere.
Jeg vil gerne takke medarbejdere og embedsværket for
deres ihærdige indsats for at deltage i realiseringen af kommunalbestyrelsens målsætninger, efter som realiseringer af
målsætninger skaber stor styrke og arbejdsiver.
Vi folkevalgte i denne valgperiode arbejder ihærdigt for
vores kommune, således at den er betryggende, attraktiv og
ikke mindst udviklende at bo i, lige fra børn til ældre.
Vi har formået at opnå gode resultater gennem tæt samvær
med borgerne og et godt og vellykket samarbejde med Naalakkersuisut.
I flere år har der været nedgang i befolkningstallet med et
gennemsnitstal på 100 pr. år, men vi har formået at vende
billedet i begyndelsen af 2020, og her vil jeg gerne benytte
lejligheden til at sige velkommen til vores nye medborgere
og medarbejdere.
Da vores tidsmæssigt langstrakte arbejde med det centrale
lufthavnsprojekt blev godkendt af Inatsisartut i 2018, påbegyndte vi vores forberedende arbejde fremadrettet.

Vi oprettede selskabet Innovation South Greenland, der skal
servicere erhvervslivet, iværksættere og de folkevalgte, og
den har allerede formået at arbejde effektivt.
Forrige år var den oprindelige plan at etablere lufthavnen
mellem Narsaq og Qaqortoq, som ikke blev realiseret, men
efter som det var en beslutning taget af Inatsisartut, går jeg
ud fra, at det bliver realiseret hurtigst muligt.
I takt med mødet med Naalakkersuit i Nuuk i efteråret har
vi sammen med ISG fremlagt en mulig alternativ licitationsform inden for de afsatte rammer. Det er mit håb, at
dette vil have en gavnlig effekt.
I forbindelse med servicekontrakten om passagerbefordring,
som bliver gældende for de næstkommende ti år, blev der
lyttet til vores ønsker og dermed implementeret. Endelig
blev der taget initiativ omkring den besværlige trafikale
infrastruktur ved at placere en passagerbåd i Nanortalik.
Lige så snart lufthavnen ved Qaqortoq er klar, er der store
forhåbninger i fremtiden, da der vil blive en mere koordineret trafikstruktur for hele landet.
Naalakkersuisut har godkendt Tanbreez's udvinding af
sjældne jordarter ved Killavaat Alannguat, Kringlerne.
Endvidere er der i denne tid gang i initiativerne omkring
sikring af den lokale arbejdskraft, og efter som vi er i
besiddelse af uddannet arbejdsstyrke på mineområdet, er
der kræfter i gang med at sikre de fleste arbejdspladser fra
lokalområdet.
Den kommende lufthavn, servicekontrakten om passagerbefordring og de igangværende initiativer vedr. minedrift værner om udviklingen i vores kommune, derfor vil jeg stærkt
indstille til, at man fra politisk side trofast forvalter de vedtagne beslutninger.
Vi har ikke råd til uden videre at afbryde de tiltag, vi har
sat i gang, hvortil vi har brugt umådelige ressourcer.
De førnævnte tiltag vil medføre nye arbejdspladser, som vil
resultere i flere skatteindtægter til kommunen, som igen vil
give større økonomisk råderum til realisering af egne projekter, og det er ad denne vej vi ønsker, at udviklingen skal
gå.
I det forgangne år og indtil videre er vi ramt af pandemien

COVID-19. Efter som vores Naalakkersuisut passer godt på
befolkningen, har man undgået en massiv spredning, og det
skal vi være taknemmelig for.

omkring COVID-19 er der forskellige arrangementer, der er
blevet aflyst, ikke desto mindre har vi kommet videre med
nye og igangværende projekter og realiseret dem.

Vi forvalter på kommunen ud fra anbefalingerne, og selvom
borgerne ikke er så glade for restriktionerne omkring vores
nationaldag sidste år og beslutningen om at afholde en
anderledes adventssøndag, har vi ikke kunnet komme uden
om det. Jeg vil inderligt takke vores medarbejdere i kulturafdelingen for at have arrangeret et tv-program, som vi
kunne samles om i forbindelse med nationaldagen og
adventssøndag.

Vi har taget whistleblowerordningen i brug, for vores medarbejdere, som har været ansat i over to år, har fået tilbud
om at tegne en sundhedsforsikring, og der er planer om at
lave en undersøgelse om de daglige arbejdsforhold hos
vores medarbejdere, hvor der vil være fokus omkring kontinuerlig forbedring af arbejdsforholdene; vi anser det for
yderst vigtigt, at vores dygtige medarbejdere, der yder en
god service, arbejder under gode forhold.

Vores aktuelle ansvarlige beslutninger blev taget for at
beskytte vores svagere og ældre borgere, da vores borgerservice vil blive berørt, hvis en massiv spredning af
COVID-19 skulle blive aktuel.

Da fysiske udfoldelser generelt har gavnlig effekt på sundheden, har vi afsat et anseeligt beløb til formålet.

På baggrund af vores overholdelse af restriktionerne

Vores kommune deltager i idrætsforbundets målsætning om
at gøre vores land til det mest fysisk aktive land i verden.
Derfor vil jeg ikke undlade at takke alle de frivillige ressourcer, forældre og ikke
mindst alle de fysisk aktive.
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I november måned blev
Abel Jakobsen, der repræsenterede Foreningen Qajaq
i Qaqortoq, udråbt til årets
leder af Grøn-lands
Idrætsforbund i
Maligassiuisut Showet, og
ligeledes badmintontrænerne
i Qaqortoq Dorthe og Jan
Hagberg, der blev kåret som
årets trænere. Jeg er utrolig
stolt over prismodtagerne og
ønsker dem tillykke med
deres resultater.
Vi har mange af arbejdsivrige ressourcer i vores kommune; deres ihærdige indsats og deres status som rol-

lemodeller betyder meget for fællesskabet i Sydgrønland og
er dyrbart.

for har vi lavet en bygdesektorplan baseret på bygdebeboernes ønsker.

For at styrke forebyggelsen har vi oprettet afdelinger, og
her er arbejdet allerede kommet godt i gang.

I løbet af det kommende forår vil anlægsarbejdet med 22
kommunale tjenesteboliger i Qaqortoq blive færdiggjort, og
når disse er færdige, vil anlægsarbejdet ligeledes blive
påbegyndt i Narsaq og Nanortalik. For at give uddannede
borgere mulighed for at deltage i kommunens udvikling har
vi igangsat opførelse af gode tjenesteboliger i vores byer;
kære vores medborgere fra Sydgrønland og folk med interesse for i Sydgrønland, I skal vide, at I er velkommen i
vores kommune.

For at skabe mere fællesskab og fysisk aktivitet i vores
bygder er der oprettet nye foreninger, og i denne forbindelse har vi givet gaver i form af legeredskaber i alle de
respektive steder.
Forebyggelsesudvalgene opfordrer vores børn, der er under
de 13 år, om at være hjemme klokken 20.00, og teenagere
mellem 13 og 16 år om at være hjemme kl. 22.00.
I denne forbindelse er jeg taknemmelig over, at mange af
de forældre, der er ansvarlige for deres egne børn, har støttet og deltaget aktivt i ordningen, og det vil have en stor
indflydelse, da vores børn efter en god nats søvn kommer i
skole i udhvilet tilstand.
Da vi anser det for vigtigt, at vores kommune er i udvikling, vil vi gerne deltage i et effektivt samarbejde med forældre og dermed sikre, at folkeskolerne opnår de bedste
resultater.
For to år siden har vi afsat midler til at afholde et seminar
for samtlige undervisere fra de sydgrønlandske folkeskoler
og fåreholdersteder.
Disse tiltag blev realiseret, hvor man sidste år afholdt kursus for skoleinspektørerne med det formål at forbedre deres
ledelsesform; endvidere var der kursus for lærerne i det
yngste trin i differentieret undervisning for at styrke elevernes styrker og svagheder. Der blev afholdt kursus for lærerne i samarbejde med uddannelsesstyrelsen for at forbedre
samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og endelig fik
lærerne kursus i undervisning om FN's Internationale indsats for Bæredygtig Energi.
Jeg har gode forventninger til de nye redskaber, som lærerne har tilegnet sig for fremtiden.
Selvom der er flest velfungerende familier i vores kommune yder vi en stor indsats for at give børn bedre kår i forhold til den manglende fornødne omsorg fra deres forældre.
I denne forbindelse har vi oprettet en kommunal døgninstitution for børn.
Derfor er vi taknemmelige for det hold, der inden for det
sociale område kom med assistance vedrørende vejledning
om nye arbejdsformer for sagsbehandlere inden for børneog ungdomsområdet, hvis erhvervede viden allerede har
givet gode resultater.
En af vores kommunes kendetegn er kvægavl, fåreholdererhvervet og landbrug. For at udvikle disse erhvervsområder
har vi ved siden af vore tiltag underskrevet en kontrakt med
Neqi A/S for at sikre arbejdspladser året rundt, hvor der
blandt andet er lagt op til at producere færdige retter ved at
udnytte råvarerne fra Sydgrønland.
Kommunens planstrategi, der gælder frem til 2023, blev
fremlagt sidste år over for interesserede børn og borgere i
vores bygder.
For to år siden var vi fysisk tilstede i alle bygderne for at
lave en høring om oprettelse af en opdateret arbejdsgang i
samarbejde med bygdebestyrelserne.
Vi stoler på, at bygderne er i stand til at klare sig selv, der-

I denne valgperiode har det været vores mål at sikre en
mere spredt udvikling i anlægsarbejdet inden for kommunens grænser. Alderdomshjemmet i Nanortalik, der nu er
tidssvarende, er efter renoveringen kommet i fuld sving, og
på nuværende tidspunkt er man gået i gang med at renovere
alderdomshjemmet i Narsaq, som efter planen skulle færdiggøres til næste år.
Under det sidste kommunalbestyrelsesmøde har vi godkendt det gode budget med overskud for i år.
Der skal igangsættes en planlægning af et værested for
hjemløse.
Skolepasningsordninger for børn under 13 år skal oprettes,
der skal afholdes forskellige seminarer, der er afsat ekstra
midler ved siden af bygdepuljen, skolen i Narsarmijit skal
istandsættes, og da borgerne ønsker en bredere informationsdækning, ansætter vi en ekstra journalist.
I forbindelse med godkendelse af budgettet er der ellers
flere projekter, der skal igangsættes i år, men du kan hente
informationer om disse gennem kommunens hjemmeside
kujalleq.gl.
I år afsluttes valgperioden og der er kommunevalg i april
måned. Derfor håber jeg inderligt, at der sker en kontinuerlig udviklingen ud fra de igangværende projekter og ud fra
de nye målsætninger.
I denne valgperiode har vi arbejdet med mange projekter,
og hvis jeg havde tid til det, ville jeg gerne have fremlagt
dem alle. Gennem et godt og konstruktivt samarbejde med
kommunalbestyrelsen, embedsværket, medlemmer af lokalrådene, bygdebestyrelsen, erhvervslivet, de frivillige ressourcepersoner, medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut
og ikke mindst alle jer medborgere vil jeg gerne takke jer
for de resultater vi sammen har opnået.
Endnu engang vil jeg gerne ønske jer inderligt godt nytår,
må det nye år være givtigt for os allesammen i sundhedens
navn.
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Utoqqaliner siaqaler nissamut
ukiut killissaritinneqar tut
n u t a at 2 0 2 1 - i m i at u u t i l i s s a p p u t
Den 1. januar 2021 stiger
p e n s i o n s a l d e r e n t i l 6 7 å r.

Ulloq 1. januaari 2021 utoqqalinersiaqalernissamut
ukioritinneqartoq 67-inut qaffatsinneqassaaq.

Nye aldersgrænser for alderspension træder i kraft i
2021

Nungullarsimasunut siusissumik utoqqalinersiaqarsinnaaneq ukiunut 65-inut attatiinnarneqassapput.

Muligheden at gå på tidlig pension, for nedslidte fastholdes på 65 år.

Nunatsinni inuunertusigaluttuinnarpugut, utoqqarpassuit
sulisinnaallutillu sulerusupput inuiaqatigiinnullu naleqaqalutik. Utoqqartatta suliffeqarfimmut tunniusseqataajunnaaraluarlutik inuiaqatigiinni suleqataallutillu peqataaginnarsinnaallutik utoqqalisinnaanertik takusinnaanissaat pingaaruteqarpoq. Naalakkersuisut naalakkersuisooqatigiillu taamaammat 2021-mut Aningaasanut inatsimmut atatillugu
ukiuni 35-ini sinneqartuni timikkut tarnikkulluunniit artukkiisumik sulereerluni siusissumik utoqqalinersiaqarsinnaanerup ataavartumik pisinnaatitaaffinngorlugu attanneqarnissaa aalajangersimavaat.

Levealderen er stigende i vores land, mange ældre har stadig arbejdsevne og arbejdslyst og bidrager med stor værdi
for samfundet. Det er vigtigt, at vore ældre borgere kan se
frem mod alderdommen som et punkt i livet, hvor man stadig kan være aktiv og tage del i samfundet, selvom man
ikke længere skal bidrage med sin indsats på arbejdsmarkedet. Naalakkersuisut og koalitionen har derfor i forbindelse
med Finansloven for 2021 besluttet at bevare muligheden
for at gå på tidlig pension som en permanent rettighed, hvis
man er nedslidt efter mere end 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.

”Utoqqalineq inuiaqatigiinnullu peqataaneq nuannersuussaaq, toqqissisimanarlunilu sapinngisamik aamma pitsaasuulluni. Taamaammat utoqqartavut ukiorpassuarni timikkut tarnikkulluunniit artukkiisumik sulisimasut immikkut
paarilluartariaqarpagut”, Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut
Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq Martha
Abelsen oqarpoq.

”Det skal være positivt at blive ældre og være en del af
samfundet, det skal være trygt og så vidt det er muligt må
det også gerne være godt. Derfor skal vi passe særlig godt
på de af vore ældre, der har arbejdet mange år med hårdt
fysisk og psykisk arbejde”, udtaler Naalakkersuisoq for
Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha
Abelsen.

Siusissumik utoqqalinersiaqalernissamik qinnuteqaatit kommunimit suliarineqassapput. Siusissumik utoqqalinersiaqalerniaraanni 65-inik ukioqalersimassaaq sulili 67-inik ukioqalersimassanani. Ukiut 35-it sinnerlugit timikkut tarnikkulluunniit artukkiisumik sulisimassaaq sulilu suliffeqarluni.
Qaqugukkut qanorlu nungullarsimaneq inummiit inummut
assigiinnavianngillat. Qinnuteeqaatip suliarinerani paasissutissat naleqquttut tamarmik ilanngullugit kommune sulissaaq, pisariaqarsorineqarpat nakorsamit nalunaarut aamma
immaqa ilanngullugu. Taamaammat sioqqutsilluni qinnuteqarnissaq pingaaruteqarpoq, ajornanngippat 65-iliinnginnermi qaammatit marluk sioqqullugit.

Det er kommunen, der behandler ansøgning om tidlig pension. For at komme i betragtning skal man være fyldt 65 år,
men endnu ikke 67 år. Man skal være nedslidt efter mere
end 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde, og man skal
fortsat være aktiv på arbejdsmarkedet. Hvornår og hvordan
man er nedslidt vil være forskellig fra person til person.
Kommunen skal tage alle relevante oplysninger med i
behandlingen af ansøgningen, evt. også lægerklæring hvis
man finder det nødvendigt. Det er derfor også vigtigt, at
man søger i god tid, gerne 2 måneder før man fylder 65 år.

