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Meeqqat atugarliortut sukkanerusumik nassaarineqartassapput, taamaalilluni meeraq atugarliortillugu ilinniartitsisut, perorsaasut aamma meeqqerisut ajonannginnerusumik ikiuinermik aallartitsisinnaaniassammata.
Meeqqat mikisuutillugilli pitsaasumik atugaqarnissaat
qulakkeerniarlugu IT atorlugu atortorissaarut nutaaq
misilinneqassaaq.
Meeqqap inuunerani siusissukkut atugarissaannginnerata
paasineqarnissaa ajornannginnerulissaaq. Paaqqinniffinniit
atuarfimmut ikaarsaariarnerup ataqatigiinnissaa immikkut
sianigineqassaaq. Meeraq paaqqinniffimmi tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsippat, taava atuarfimmi aallartinnerani IT atorlugu atortorissaarutip nutaap meeqqap atugarissaarnerata siumut isigisumik malinnaavigineqarnissaa
qulakkiissavaa. Meeqqat mikisuunerminniilli atugarliortut
sukkasuumik nassaarineqassapput, taamaalillutik meeqqat
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pisariaqartinneqartumik sulianik ilisimasalimmit/nit sukkasuumik ikiorneqarnissaat aallartinneqarniassammat.
Peqqinnissaqarfimmut-, ilinniartitaanermut- aamma isumaginninnermut suliassaqarfiit akornanni suleqatigiinnermi
ataatsimoorussamik systemeqalernikkut perorsaasut ilinniartitsisullu meeqqat ajunngitsumik inuuneqarnissaat pitsaanerusumik taamaalillutik qulakkiissavaat. Taamaammat
meeqqap meeraa tamaat systemi assigiiaartoq ingerlanneqassaaq.

Tunngaviit ataatsimoorussat aallaavigalugit suliaqarnikkut,
ilinniartitsisunut, meeqqerisunut perorsaasunullu eqqortumik ikiuunnissap aallartinneqarnissaa ajornannginnerulissaaq. “Piareersaatitut suliniut iluatsilluassappat, meeqqat
akornanni atugarliornerup nassaarineqarnissaanut naleqqiullugu atortussatsinnik aqqutissiuilluartussamik peqalissaagut,”Meeqqanut, Inuusuttunut Ilaqutariinnullu Naalakkersuisoq Eqaluk Høegh oqarpoq.
IT atorlugu systemi Kalaallit Nunaanni pissutsinut immikkut naleqqussarneqarsimavoq. Programmip Meeqqat 0-18p, tassani meeqqat inuusuttullu tamarmik atugarissaarlutik ineriartorlutillu pitsaasumik inuuneqarnissaat
qulakkeerinniffigineqarpoq,
IT-kkut systemimik ineriartortitsisartoq suleqatigalugu
sakku naleqqussarsimavaat,
taamaalilluni oqaatsit assigiinngitsut arlallit tassani
atorneqarsinnaallutik.
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Piareersaatitut suliniutitut
ingerlallugu systemi Ilulissani nunaqarfimmilu Saqqami misilinneqassaaq, tassani meeqqat 0-imiit – 6-linnut ukiullit akornanni atugarliorneq naniniarneqassalluni.
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Vigtige dokumenter for Naalakkersuisuts beslutninger
omkring lufthavnspakkerne er blevet forsinket. Det
meddeler Naaja Nathanielsen.
Det var planen, at Naalakkersuisut med nye analyser af
økonomien i lufthavnspakkerne nu skulle træffe en beslutning om, hvad der skal ske med blandt andet en ny lufthavn
i Qaqortoq.
Lige nu flyver det projekt nemlig stadig i luften, og om der
nogensinde kommer en landingsbane, som det kan lande
på, er uvist.
Analyserne, som Naalakkersuisut har sat i værk og vil basere deres politiske beslutninger på, er dog blevet forsinket
indtil slutningen af august eller starten af september, lyder
det fra Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen fra IA.
- Vi har været lidt ramt af sommerferier på de forskellige
steder. Men jeg har fået at vide, at jeg muligvis får analysen
at se i denne uge, siger hun til KNR.
Der er indtil videre lavet en redegørelse, som gør det klart,
at det bliver meget dyrere end forventet at bygge de nye
lufthavne. Naaja Nathanielsen mangler stadig to analyser,
som hun har sat i gang.
Den ene er en opdatering af en rapport fra Deloitte fra
2018, og den anden er yderligere rapporter omkring Qaqortoq Lufthavn, og der knokles på for at få det produceret,
forklarede hun til KNR den. 12. juli.
- Det er nye beregningsgrundlag, og jeg kan ikke komme
det nærmere nu. Men jeg kan love, at jeg ikke kommer til
at sidde på det, når det er færdigt, sagde Naaja
Nathanielsen 12. juli.

Møde med kommunalbestyrelse i forbindelse med borgermøder
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq vil meget
gerne få en afklaring på lufthavnsprojektet i Qaqortoq.
Snarest.
Men det kan lokalpolitikerne senest, når Naalakkersuisut
besøger Sydgrønland i forbindelse med borgermøderne om
Kuannersuit i slutningen af måneden.
- Så tager jeg også en snak med kommunalbestyrelsen og
præsenterer, det vi ved, siger naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen.
- De får en status på, hvor det er, at de får alle tilgængelige
materialer jeg har, og hvis jeg har noget på trapperne, som
ikke er klar til deling, så får de selvfølgelig alligevel en
briefing om det. Så de ved, hvad der er på tegnebrættet, og
så hører jeg, hvad de har at sige, og hvad de har af tanker,
fordi det er jo lige så meget dét, jeg er interesseret i.
Naaja Nathanielsen præsenterede i juni sammen med naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA) en
redegørelse om økonomien i lufthavnspakken.
Her kom det frem, at lufthavnene i Nuuk og Ilulissat vil
koste 900 millioner kroner mere end forventet.
I den forbindelse vil Asii Chemnitz Narup også være med
til mødet med kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.
- Asii Chemnitz Narup tager med mig til det møde i Kommune Kujalleq. Ligesom da vi lavede redegørelsen sammen, så kommer hun også til at være med. Og så arbejder
vi på højtryk derfra for at binde sløjfer, fordi vi forstår
sørme godt, der er mange, der står og tripper både i Qaqortoq, Narsarsuaq og andre steder, som gerne vil have en
afklaring. Det er vi fuldt forstående overfor, siger Naaja
Nathanielsen.
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Coronatal og datoer ryger rundt i luften, når Naalakkersuisut holder pressemøder om corona. Det er svært
for Sakæus og Benjamin at følge med, mener Signe
Ravn Højgaard fra Ilisimatusarfik.
Først var der regler om at vise coronapas i hele landet.
Da klokken slog midnat natten til onsdag nåede reglerne
udløbe, før de blev forlænget til 24. august - det fortalte
Naalakkersuisut bare ikke offentligheden.
Og så var der et testcenter i Aasiaat, som ikke fandtes –
selv om naalakkersuisoq Kirsten Fencker to gange på et
pressemøde sagde, at det var oprettet. Det var misinformation.
Og så er der pressemøderne, hvor fakta om antal smittede
og vaccinerede flyver rundt i luften. Der er nærmest overload af information.
Og det er et problem, for folk kan gå hen og miste tilliden
til Naalakkersuisut, mener Signe Ravn Højgaard, der underviser i journalistik på Ilisimatusarfik og forsker i grønlandske medier.
- Det gør det rigtig svært og mudret for den enkelte borger
at finde ud af, hvad der gælder, siger hun.
- Restriktionerne har stor betydning for folks liv. Og hvis
det ikke er tydeligt, hvad der gælder, så kan det være svært
for folk at følge med. I sidste ende begynder de at give op –
eller folk tænker: Har de selv styr på det i Naalakkersuisut?, siger hun.
Og når myndighederne ikke får meldt info ud til hele den
grønlandske befolkning om, hvad der gælder for dem, alle,
så bliver det noget rod.
- Det er ikke realistisk, at en helt almindelig borger læser
de enkelte bekendtgørelser fra ende til anden for at finde ud
af, hvad der gælder for dem, siger Signe Ravn Højgaard.
Overload af info på pressmøder
I denne uge gik det så galt, da KNR spurgte til de nu
berømte restriktioner, der stod til at udløbe, men blev forlænget uden info. Kirsten Fenckers korte svar var at henvise til en pressemeddelelse, "der ville komme i løbet af

dagen" - men det gjorde den aldrig.
Grunden til det var, ifølge Kirsten Fencker, at embedsmændene har enormt travlt. De havde med andre ord ikke nået
at informere den grønlandske befolkning om de regler, der
gælder dem for alle.
- Når Naalakkersuisut lover et og gør noget andet, så bliver
det bare rigtig svært for borgerne at vide, hvad de skal forholde sig til. Sådan har det været nogle gange, siger Signe
Ravn Højgaard.
Så hvad bør Naalakkersuisut gøre?
- Det, som kan hjælpe, er, når medierne laver opsamlingsartikler over reglerne: De her regler gælder nu. Bor du i
Aasiaat, så gælder det her. Naalakkersuisut kunne også selv
samle alle gældende regler et sted, siger forskeren.
Men Naalakkersuisut er også på en stor og svær informationsopgave, siger Signe Ravn Højgaard – for Grønland har
aldrig været i sådan en situation her før, hvor der næsten
ikke går en uge uden nye coronarestriktioner, og en pandemi der hele tiden udvikler sig.
- På den anden side skal de ikke lave mere indgriben i folks
liv end højst nødvendigt. Og det er sådan set godt – og det
har Rådet for Menneskerettigheder også rost. Bagsiden ved
det er, at det er svært at finde rundt i for en almindelig borger, siger Signe Ravn Højgaard.

G r e at G r e e n l a n d i p s i n n e q a r t o o r u t e q a r n e r a n u a n n a a r u t a avo q
O ve r s k u d h o s G r e a t G r e e n l a n d
skaber glæde

Qaqortumi ammeriviup Great Greenlandip siornatigornit puisip amiinik ikinnerusunik tunisinikinnerugaluarluni 2020-mi 4 mio. koruuninik sinneqartooruteqarpoq.
Kommune Kujallermi borgmesterip Stine Egedep Great
Greenlandip sinneqartooruteqarsimanera nunannaarutigaa.
-Great Greenlandip sinneqartooruteqarsimanera nuannaarutissaavoq annertooq, Kommune Kujallermi suliffeqarfittut
aalajaatsutut ingerlanera nuannaarutigeqaarput, nunatsinnilu
piniartortatsinnut iluaqutaanera qujanaqaaq, taama oqarpoq
Kommune Kujallermi borgmesteri Stine Egede.
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Great Greenlandimi puisip amiinik suliat ineriikkat nioqqutigineqartartut, soorlu taskit, isersimmatit, matuersaaserfiit
pinnersaatillu amertallit malunnaatilimik nioqqutaallualersimapput.
“Great Greenlandip nunatta avataannut tunisisarnermikkut
nunarput nunattalu kujataa annertuumik nittarsaattarpaat”,
Stine Egede oqarpoq nangillunilu:
“Paasisat kingulliit takutippaat puisip amiinik tigooraanneq
qaffariaateqarsimasoq, tamanna aalisakkat akii apparneranik peqquteqarsimasinnaagaluartoq, piniartullu puisinniarnerulersimanerat ammerivimmut iluaqutaavoq”, Stine
Egede naggasiivoq, Great Greenlandimilu sulisut ingerlatsisullu qutsavigalugit.

Trods mindre salg af sælskind i 2020 hos garveriet
Great Greenland i Qaqortoq, var der overskud på 4
mio. kr. Borgmesteren i Kommune Kujalleq Stine Egede
er glad for, at Great Greenland har givet overskud.
“Overskuddet hos Great Greenland skaber stor glæde, og vi
er særlig glade for, at denne virksomhed i Kommune
Kujalleq er blevet forvaltet på stabil vis, og man skal være
taknemmelig for, at det har været til fordel for vort lands
fangere”, siger borgmester i Kommune Kujalleq Stine
Egede.
De færdige produkter lavet af sælskind, der kommer ud på
markedet såsom tasker, hjemmesko, nøgleringe og smykker
med sælskind, er mærkbart blevet populære salgsvarer.
“Ved at sælge produkterne uden for Grønland er de med til
at promovere vort land og Sydgrønland på bedste vis”,
siger Stine Egede og afslutter:
“De sidste informationer indikerer, at der er sket en stigning
af indhandlede sælskind, og vi har erfaret, at dette skyldes
nedsættelse af fiskepriserne, og fangernes intensiverede
sælfangst heldigvis været til gavn for garveriet”, afsluttede
Stine Egede, og takkede medarbejderne og administrationen
i Great Greenland.
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Karsit aappaluttut Kommune Kujalliup ilisarnaataanik
ilisarnaaserneqarsimasut, kujataani illoqarfinni nunaqarfinnilu angerlarsimaffinnut agguaanneqarsimalerput.

Kaammattuutigerusupparalu aamma taakku suli atorluarneqarnerusinnaanerat, Sem Ottosen naggasiivoq.

Karsinik agguaassineq angerlarsimaffinni eqqagassanut
avatangiisinut navianartunut immikkoortitserisalernissamik
siunertaqarpoq.

I de sydgrønlandske byer og bygder har nu omdelt en
kasse til samtlige hustande med Kommune Kujalleqs
logo beregnet til miljøfarligt affald.

-Karsit angerlarsimaffinnut agguaanneqartut silamiitinnagit
illup iluaaniitinneqarnissaat kaammattuutiginarpoq. Karsit
immerneqarsimasut ulikkaarneranni kommunimut sianerluni saaffiginninnikkut najugarisap silataanut inissinneqarsimasut aaneqartassapput, nunaqarfimmiikkaanni illoqarfimmiikkaanniluunniit sinerfissat karsit agguaanneqarneranni
quppersagaaqqami allassimapput, Kommune Kujallermi
ingerlatsinermut, nunaqarfinnullu aqutsisoqarfimmi pisortaq
Sem Ottosen nassuiaavoq.

Formålet med uddeling af kasserne har det formål at sortere
miljøfarligt affald i de private hjem.
-Der opfordres til at beholde de omdelte kasser indendørs i
stedet for udendørs. Når kasserne er fyldt op, kontakter
man kommunen telefonisk, hvor man beder om afhentning
af den, som er placeret uden for de respektive bopæle, og
uanset om man bor i bygd eller by, er der information om
telefonnumre i den uddelte folder tilhørende kassen, forklarer drifts- og administrativ leder Sem Ottosen.

Eqqagassat avatangiisinut navianartut soorlu batteriit, elektronikkit mikisualuit ilaatigut oqarasuaatit angallattakkat,
nujaajaatit, putsunut kalerrisaarutit, eqqiaanermut atorlut
sakkortuut puukui, qalipaatit, akorutissallu ulorianassutsimik ilisarnaatillit karsimut aappalaartumut iginneqartassapput.

Miljøfarligt affald smides i den røde kasse, så som batterier,
mindre elektronik, som blandt andet er mobiler, hår trimmere, røgalarm, pakninger til stærke rengøringsmidler,
maling og kemikalier med faresignaler.

-Neriuppunga karsit atorluarneqarumaartut, angerlarsimaffippassuarnimi eqqagassat suulluunniit eqqaavimmut ataatsimut eqqarneqartarput. Tamaalillunilu eqqakkat ikuallaavimmi ikuallanneqartussaanngikkaluit ikuallanneqarsinnaasarput, ajoraluartumillu taakkuupput ikuallaavimmut aserorsaataasartut avatangiisimullu minguttitsisuullutik.

-Det er mit håb, at kasserne bliver brugt effektivt, efter som
man i mange hjem smider al slags affald samlet. På denne
måde kan det hænde, at man afbrænder affald, der reelt
ikke burde brændes i i forbrændingsanlægget, og desværre
er det disse fraktioner, der er med til at skade forbrændingsanlægget og forårsager miljøforurening. Derfor håber jeg,
at affaldskassen for miljøfarligt affald bliver brugt effektivt,
siger Sem Ottosen og fortsætter.

Taamaattumik neriuppunga eqqakkanut avatangiisinut
navianartunut eqqaaviit atorluarneqarumaartut, Sem
Ottosen oqarpoq nangillunilu.
-Karsit avatangiisinut navianartunut immikkoortitserivissat
saniatigut igalaaminernut qillertuusanullu eqqaaviit nunaqarfittatsinni illoqarfittatsinnilu aamma pigaagut, taakku
ukiuni kingullerni atorluarneqarnerat maluginiarsimavarput.

-Foruden de kasserne for miljøfarligt affald har vi i bygder
og byer containere til glas og dåser, og vi har bemærket, at
man i de senere år er begyndt at gøre god brug af disse.
Endvidere vil jeg gerne opfordre til gøre endnu mere brug
af disse faciliteter, slutter Sem Ottosen.

D e t e r n ø d ve n d i g t at t r o p å at
b o r g e r n e k a n o g v i l fo r at
ve n d e u d v i k l i n g e n

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har holdt
sit første borgermøde i Nanortalik. 17 borgere mødte
frem for at møde den nye bestyrelse og debattere om
udviklingen i byen. Forinden borgermødet havde bestyrelsen mødt ansatte på skole og dagsinstitutioner, i

Majoriaq, på fiskefabrikken og i alderdomshjemmet.
På borgermødet var der fokus på hvad der kan gøres for at
effektivisere borgernes gældsafvikling, således at kommunen kan få tilført de 89 mio. kr som borgerne skylder kommunen.
Et af budskaberne var også at det må stoppe med at folk
bliver betragtet som hjælpeløse.

-
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Der må satses på at understøtte deunge til at tage et ansvar,
ved at vejlede dem til at tage uddannelse, ved at vejlede de
unge fiskere omkring det mest rentable fiskeri og ved at få
de unge ud af offentlig forsørgelse. En positiv historie som
Majoriaq kunne fortælle var, at den var blevet kåret som
den Majoriaq i landet som havde den laveste fraværsprocent blandt eleverne.
Det er kendetegnende for byen at der er mangel på uddannede lærere og uddannet personale i de offentlige institutioner - og så er der flere af bygningerne som er i dårlig stand.
Borgmester Stine Egede udtaler:
“Vi er nødt til at se på hvordan vi kan forbedre de fysiske
rammer for de mindste på daginstitutionerne i Nanortalik
og på hvordan vi optimerer på brugen af ressourcer for at
drive de forskellige institutioner. Antallet af børn i byen er
faldet meget og til eksempel har elevhjemmet som kan huse
32 børn i dag kun 4 beboere. Derfor skal vi tænke nyt og vi
skal træffe fornuftige og bæredygtige beslutninger.”
Ved besøget på fiskefabrikken hvor der produceres saltfisk,
blev det oplyst at der er 35 ansatte året rundt.
Bygder som ikke nås på denne tur på grund af ændringer i
rejseplanerne pga vejret, vil blive nået på et senere tidspunkt.

Bør n skal sikr es bedr e trivsel
gennem hele der es liv

Børn der mistrives skal opdages hurtigt, så lærere,
pædagoger og sundhedsplejersker nemmere kan iværksætte hjælp, når et barn ikke trives. Et nyt IT-værktøj
afprøves for at sikre den gode trivsel hos børn, som er
vigtig allerede fra de er helt små.
Det skal gøres nemmere at opspore mistrivsel tidligt i et
barns liv. Særligt skal der være opmærksomhed på, at overgangene til daginstitution og skole er sammenhængende.
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Hvis et barn har brug for støtte i daginstitutionen, kan det
nye IT-værktøj sikre, at deres trivsel nemt kan følges fremadrettet, når de starter i skole. Børn, der mistrives allerede
fra de er ganske små, kan opspores hurtigt, så der kan sættes hurtigt ind med hjælp af den eller de fagpersoner, barnet har brug for. Pædagoger og lærere kan dermed bedre
sikre, at børnene har det godt, når de har et fælles system
på tværs af sundheds-, uddannelses- og socialområdet. Det
er derfor et ensartet system som fungerer gennem hele barnets liv.
Det bliver nemmere for lærere, sundhedsplejerske og pædagoger at iværksætte den rigtige hjælp, når de arbejder ud fra
fælles parametre. “Hvis pilotprojektet viser sig at være en
succes, står vi overfor noget meget banebrydende i forhold
til at opspore mistrivsel blandt børnene,” siger Eqaluk
Høegh Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier
IT-systemet er særligt tilpasset forholdene i Grønland.
Programmet Meeqqat 0-18, som sikrer at alle børn og unge
får et godt liv med trivsel og udvikling, har i samarbejde
med udvikleren af IT-systemet tilpasset værktøjet, så det
kan håndtere flere sprog.
Systemet skal afprøves i Ilulissat og bygden Saqqaq og
kører som et pilotprojekt, der skal opspore mistrivsel blandt
0-6-årige børn.

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

I l i s i m a t o o q N a a l a k ke r s u i s u t c o r o n a m u t
t u n n gat i l l u g u p a a s i s s u t i s s i i n e r a nu t :

I n u i t p a at s u u n g a p p u t

Naalakkersuisut corona pillugu tusagassiuutinut aggersaagaangamik kisitsisit ulluliinerillu pillugit paasissutissat arlaqartarput. Tamanna Sakiup Biiniallu malinnaasinnaaneranut ajornakusoortitsisinnaasoq, Signe Ravn
Højgaard Ilisimatusarfimmeersoq isumaqarpoq.
Siullermik nuna tamakkerlugu coronapas-eqarnissaq piumasaqaataavoq.
Malittarisassaq taanna pingasunngornerup unnuaagaa atorunnaarsinneqarpoq, atorunnaarsinneqaannartorlu aggustip
24-ata tungaanut sivitsorneqarpoq - tamannali
Naalakkersuisut pisortatigoortumik nalunaarutiginngitsoorpaat.
Taamatuttaaq Aasianni misissuisarfimmut tunngasoq –
Aasianni misissuisarfeqalersoq, naalakkersuisup, Kirsten
Fenckerip tusagassiortunik katersortitsinermi marloriarluni
oqaatigaa, uffalu pilersinneqanngitsoq. Tamanna eqqunngitsumik ilisimatitsineruvoq.
Taamatuttaaq Naalakkersuisut corona pillugu tusagassiortunik katersortitsigaangamik kisitsisit ulluliinerillu pillugit
paasissutissat amerlasoorujussuusarput.
Amerlavallaangajattarlutik.
Tamanna inuit naalakkersuisunut tatiginnikkunnaarnerannik
pilersitsisinnaasoq, Ilisimatusarfimmi tusagassiortunngornianut, Kalaallit Nunaannilu tusagassiuutit pillugit ilisimatooq, Signe Ravn Højgaard, isumaqarpoq.
- Killilersuutit suut atuutsinneqarnersut innuttaasunut ataasiakkaanut paatsuunganarsinnaallutillu ersernerlussinnaapput, taanna oqarpoq.
- Nalunaarutit inuit inuunerannut pingaaruteqartorujussuupput. Suut atuunnersut ersarissumik oqaatigineqanngippata malinnaaniarneq ajornarsinnaassaaq, naggataanilu
paasisaqanngilluinartoqarsinnaallunilu uppernassusermik
apeqqusiisoqarsinnaavoq. Eqqarsartoqarsinnaavoq: Suliatik
nalunngilaat?, taanna oqarpoq.
Nunatsinni tamanut suut atuutsinneqassanersut pisortanit
paasissutissiissutigineqanngippata suna tamarmi ersernerlulissaaq.
- Innuttaasut nalinginnaasut malittarisassat suut imminnut

atuunnersut paasiniarlugit nalunaarutinik ataasiakkaanik
atuaqarnissaat piviusorsiornerunngilaq, Signe Ravn
Højgaard oqarpoq.
Tusagassiortunik katersortitsinermi paasissutissaqarpallaartoq
Sapaatip akunnerani matumani ajortoqarpoq, tassami
KNR-ip tusagassiortunik katersortitsinermi killilersuutit
atuukkunnaalersut apeqqutigai, taakkulu paasissutissiissutigineqaratik sivitsorneqarpoq. Kirsten Fenckerip apeqqut
naatsumik akissuteqarfigalugu tusagassiuutinut nalunaaruteqarnissaq innersuussutigaa "ullup ingerlanerani paasissutissiissutigineqarumaarpoq"-mik oqaasertalerlugu, - paasissutissiisoqanngilarli.
Tamanna Kirsten Fenckerip atorfilittat ulapippallaarujussuarneranik tunngavilerpaa. Allatut oqaatigalugu nunatsinni
innuttaasunut malittarisassat tamanut atuuttut pillugit ilisimatitsinngitsoorput.
- Naalakkersuisut neriorsuutiminnik eqquutitsinngikkaangata, suut malinneqassanersut innuttaasunut paasiuminaallisarput. Ilaatigullu taamaattoqartarsimavoq, Signe Ravn
Højgaard oqarpoq.
Naalakkersuisummi qanoq iliorsinnaappat?
- Tusagassiorfiit malittarisassat pillugit ataatsimoortumik
paasissutissiinerat iluaqutaasinnaavoq: Malittarisassat uku
maanna atuupput. Aasianni najugaqaruit uku atuupput.
Naalakkersuisut malittarisassat tamarmik aalajangersimasumi katersorsinnaavaat, ilisimatooq oqarpoq.
Taamaakkaluartorli paasititsinissamut suliaq annertoorujussuaq ajornartorujussuarlu Naalakkersuisunit paarineqartoq,
Signe Ravn Højgaard oqarpoq – Kalaallit Nunaannimi siornatigut taamatut inissisimasoqarnikuunngilaq, tassa sapaatip
akunneraluunniit qaangiutinngitsoq coronamut killiffilersuutinik nutaanik peqalertarpoq, nunarsuarmilu tuniluunneq
uniffeqarani ineriartortuarluni.
- Tamaakkaluartoq inuit inuunerannut pisariaqanngitsumik
akuliunnerusariaqanngillat. Tamannalu ajunngeqaaq –
tamannalu Inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiinnit nersualaarneqarpoq. Akornutaa unaaginnarpoq
innuttaasut paasissutissanik ilisimannilernissaa ajornakusoorsinnaavoq, Signe Ravn Højgaard oqarpoq.

Innuttaasut ineriar tor ner mik
i l o r r a a p t u n g a a n u t s a at s i t s i s i n n a a n e r at s a at s i t s e r u s u n n e r a l l u
upperisariaqar par put

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelse siullermeerluni Nanortalimmi innuttaasunik ataatsimiititsivoq.
Innuttaasut 17-it kommunalbestyrelsit nutaat naapikkumallugit illoqarfimmilu ineriartorneq oqalliseqataajumallutik takkupput. Innuttaasunik ataatsimiititsineq
sioqqullugu kommunalbestyrelsit atuarfimmi meeqqerivinnilu, Majoriami, aalisakkerivimmi utoqqaallu illuanni sulisunik naapitsipput.
Innuttaasunik ataatsimiititsinermi innuttaasut akiitsunik pitsaasumik akilersuilernissaat pillugu qanoq iliortoqarsinnaanersoq taamalu innuttaasut akiitsuinik 89 mio. kr.-iusunik
kommune qanoq pissarsisinnaanersoq sammineqarluarpoq.
Oqaatigineqartut ilaat tassaavoq inuit imminnut ikiorsinnaanngitsutut isigineqarunnaartariaqartut.
Inuusuttut akisussaaffimmik tigusinissaannut tapersersorneqartariaqarput ilinniagaqalernissaannut aqqutissiornerisigut, aalisartut inuusuttut aalisarnermut akilersinnaanerpaamut aqqutissiornerisigut kiisalu inuusuttut pisortanit ikiorsiissutinik isumalluuteqarunnaarsinnerisigut. Majoriaq pillugu tusagaq nuannersoq tassaavoq atuartut atuarnerminnik

unitsitsiinnartarnerat eqqarsaatigalugu nunatsinni appasinnerpaatut toqqagaasimammat.
Illoqarfimmi ilinniartitsisut ilinniarsimasut kiisalu pisortat
sullissiveqarfiini sulisut ilinniarsimasut amigaataapput aammalu illuutit qassiit assut aserfallassimallutik.
Borgmester Stine Egede ima oqarpoq:
“Nanortalimmi paaqqinnittarfiit illutaat pitsanngorsartariaqavippavut kiisalu sullissiveqarfiit assigiinngitsut qanoq
atorluarnerunissaat isumaliutigisariaqarparput. Illoqarfimmi
meeqqat assut ikilisimapput, assersuutigalugu atuartut
angerlarsimaffiat 32-inut inissaqarpoq, taamaattorli najugaqartut sisamaannaapput. Taamaammat nutaaliorsinnaasariaqarpugut kiisalu isumatuunik siunissarlu isigalugu aalajangiisariaqarluta.”
Aalisakkerivik tarajortikkanik tunisassiorfiusoq pulaarneqarmat oqaatigineqarpoq sulisut ukioq kaajallallugu 35iusartut.
Sila pissutigalugu nunaqarfiit angalanermi tassani tikinneqanngitsoortut kingusinnerusukkut tikinneqarumaarput.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 17.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
08.00 - 12.00
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

A at s i t a s s a r s i o r f i n n u t n u t a a n u t
a ko r n u t i s s a q a n n g i l a q
I n t e t b e n s p æ n d fo r n ye m i n e r

Tanbreez Killavaat Alannguanni piviusunngorsinnaavoq, naak uran pillugu inatsiseqaraluartoq. Immaqa
Qeqertarsuatsiaat eqqaanni anothorsit-imik piiaavik
aamma Kujataani kuultisiorfik. Ukiuni tulliuttuni 5-ini
aatsitassarsiorfiit 3-4-t naatsorsuutigineqarput.
Uranimut aamma allanut akuutissanut radioaktiviusunut
akuersaanngilluinnarnerup Killavaat Alannguanni aatsitassarsiornissamut akornutissaqartitsinngillat.
Akornutissaqanngilaq pisortap Greg Barnesip, Tanbreez,
Kujataani aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissaminut
pilersaarutiminik piviusunngortitsisinnaaneranut, taamatut
aatsitassanut naalakkersuisoq, Naaja Nathanielsen, oqarpoq.
- Tamanna piviusunngorsinnaassaaq. Maannakkut ilisimasavut naapertorlugit akunik radioaktiviusunik akoqarnissaa
Tanbreezip qaangernavianngilaa. Ingerlatsivik piiaanissaminut maanna akuersissummik pissarsereerpoq, nangilluni
oqaatigaa.
Naalakkersuisoqarfimi pisortaq Jørgen Hammeken-Holm,
Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik, ilanngullugu oqarpoq:
- Ingerlatsivik aatsitassarsiorfimmik ammaasinnaavoq Greg
Barnes naammattunik aningaasassaqaruni.
Aatsitassat qaqutigoortut imminni akuugaanerat immikkorluinnaq ittuuvoq. Taamatut nioqqutissiornissamut atortorissaarummik ullumikkut peqanngilaq. Tamanna ajornartorsiut
aaqqiiffigineqaqqaartariaqarpoq aatsitassarsiorfik ingerlalissappat.
- Piiaaffigisaanni nunaminertami killilimmi uranimik akoqarpallaartumik peqarsinnaavoq. Kisianni ataatsimut isigalugu malittarisassat nutaat suliniutip eqquutsippai.
- Tamaani geologimut uppernarsaatissanik suli amerlanerusunik amigaateqarpugut. Kisianni suliniut siumut ingerlavoq. Ineriartornera pitsaavoq. Tamaani aatsitassanik qaqutigoortunik nunarsuarmi peqarfiunerpaat ilagaat, aamma suliniut isumalluarnarpoq, Jørgen Hammeken-Holm oqarpoq.

Tanbreez i Kringlerne kan realiseres – trods lov om
uran. Måske ny anothorsit-mine ved Qeqertarsuatsiaat
og guldmine i Sydgrønland. Forventning om 3-4 miner
de næste 5 år.
Nul-tolerance-loven over for uran og andre radioaktive
stoffer kommer ikke til at spænde ben for en mine ved
Kringlerne.
Der er intet i vejen for, at direktør Greg Barnes, Tanbreez,
kan realisere sine planer om at udvinde sjældne jordarter i
Sydgrønland, forsikrer naalakkersuisoq for råstoffer Naaja
Nathanielsen.
- Det kan godt lade sig gøre. Med den viden, vi har nu,
kommer Tanbreez ikke over grænsen for radioaktivt indhold. Selskabet har allerede fået en udnyttelsestilladelse,
siger hun.
Departementschef Jørgen Hammeken-Holm, Råstofdepartementet, tilføjer:
- Selskabet vil kunne åbne en mine, hvis Greg Barnes kan
skaffe kapital nok. Sammensætningen af sjældne jordarter
er unik. Der findes ikke et produktionsapparat i dag, som
kan håndtere det. Så det problem skal løses, hvis minen
skal i gang.
- Der kan være et mindre afgrænset område med for høj
mængde uran i deres område. Men projektet som helhed
overholder de nye regler.
- Vi mangler endnu noget mere dokumentation af geologien
i området. Men projektet skrider fremad. Der er en god
udvikling. Det er en af verdens største forekomster af
sjældne jordarter, og projektet ser lovende ud, siger Jørgen
Hammeken-Holm.

N u n a m i n a m m i n e r m i a n ge r l a r s i m a f fe qanngitsunik oqallittarfittaap anger lar simaffe q a n n g i t s u t p i l l u g i t s u l e q at i g i i n n e q n u k i t t o r s a s s av a a
N y t n a t i o n a l t h j e m l ø s e f o r u m s k a l s t y r ke
samarbejdet om hjemløse

Naalakkersuisut siunertaraat, angerlarsimaffeqannginnerup annikinnerpaaffimmiitilernissaa.
Tapersersuinikkut ilitsersuinikkullu pinaveersaartitsisoqassaaq innuttaasut najukkaminnik annaasaqannginneranni angerlarsimaffeerutinnginnerannilu.
Pineqartumi suleqatigiinneq nukittorsarumallugu, Naalakkersuisut nunami namminermi angerlarsimaffeqanngitsunik
oqallittarfittaamik pilersitsiniarput.
Angerlarsimaffeqanngitsunik qitiusumik sullissisunik imaluunnit innuttaasunik angerlarsimaffeeruteriaannaasunik
sullissisunik, oqallittarfik inuttaqassaaq.
Nunami namminermi angerlarsimaffeqanngitsunik oqallittarfittaaq pillugu Isumaginninnermut Sulisoqarnermullu
Naalakkersuisoq Mimi Karlsen ima oqaaseqarpoq:
”Pingaaruteqarpoq inuit innuttaasunik inuuniarnermikkut
ajornartorsioqqajaasunik sullissisut katersornissaat.
Naalakkersuisut inuit sullissisut tusarnaarusuppaat, taakkulu
angerlarsimaffeqanngitsut ikilisinneqarnissaannik, angerlarsimaffeqariinngitsunillu ikiuinissamut siunnersuutinik
piviusorsiortunik saqqummiissapput . Tamatuma saniatigut
oqallittarfiup siunertaraa oqalliseqatigiinnissaq isumassarsisitaanissarlu, ajornartorsiutimmi arlariit assigiipput”.
Nunami namminermi angerlarsimaffeqanngitsunik oqallittarfittaap, kommunet angerlarsimaffeqanngitsullu pillugit
suliniuteqartut misilittagaannik paarlaasseqatigiinnissaq
tapersersuiffigissavaa. Oqallittarfiuttaaq siunertaraa Naalakkersuisunik siunnersuinissaq ilitsersuinissarlu, angerlarsimaffeqanngitsunik apeqqutinut atatillugu.
Oqallittarfik inunnik ulluinnarni allaffissornermilu angerlarsimaffeqanngitsunik sullissisunik inuttaqarpoq. Oqallittarfik
inuttaqartinneqassaaq nuna tamakkerlugu angerlarsimaffeqannginnermut ajornartorsiutaasunik ilisimannilluartunik.
Oqallittarfimmi ilaasortat pisinnaaffimminni sammisartakkaminnik ilanngussisinnaapput, angerlarsimaffeqanngitsunullu tunngassuteqartunut suleqatiginnittuussallutik.
Oqalliffik kommuneneersunit, Kofoed Skolemeersunit,
Ilisimatusarfimmeersunillu ilaatigut ilaasortaqassaaq.

Oqallittarfimmi ataatsimeeqqaartoqassaaq 2021-mi ukiakkut, tassanilu ajornartorsiutit siunissami suliassat sammineqassallutik.

Naalakkersuisut har som mål, at hjemløsheden skal
mindskes mest muligt. Der skal forebygges gennem støtte og vejledning, inden borgere mister deres bolig og
ender i hjemløshed.
For at styrke samarbejdet på området vil Naalakkersuisut
etablere et nationalt hjemløseforum. Forummet skal bestå af
de centrale aktører på hjemløseområdet, som beskæftiger
sig med hjemløse borgere eller borgere i risiko for at ende i
hjemløshed.
Om hjemløseforummet udtaler Naalakkersuisoq for Sociale
Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen; ”Det er vigtigt, at vi samler de fagfolk, som arbejder med udsatte borgere i hverdagen. Naalakkersuisut vil gerne lytte til fagfolk,
som kan komme med gode realistiske forslag til, hvordan vi
får færre hjemløse og hjælper dem, som allerede er hjemløse. Derudover er formålet med forummet at drøfte og inspirere hinanden, da mange problematikker er ens”.
Hjemløseforummet skal bidrage til udveksling af erfaringer
mellem kommunerne og aktører om indsatser på hjemløshedsområdet. Forummet har desuden til formål at bistå
Naalakkersuisut med råd og vejledning i alle spørgsmål,
som vedrører hjemløse.
Forummet består af fagfolk, som arbejder med hjemløse i
praksis eller administrativt. Forummet sammensættes, så
medlemmerne repræsenterer en bred faglig indsigt i hjemløseproblematikker på tværs af hele landet. Forummets
medlemmer kan bidrage med indsigt i deres kompetenceområder og fungere som sparringspartnere i forhold, der
omhandler hjemløse. Forummet vil blandt andet bestå af
repræsentanter fra kommunerne, Kofoeds skole og
Ilisimatusarfik.
Første møde i forummet afholdes i efteråret 2021 og vil
have fokus på problemstillinger, der skal arbejdes med
fremadrettet.

A a s a k k u t s u l i n n g i f fe q a r n e r i t
Qaqor tumi mittarfissualiassamut
piler saar utinut kinguar titsisoq

Mittarfiit Naalakkersuisunit aalajangiiffiginissaannut
uppernarsaatit pingaarutillit kinguaattoorput. Naaja
Nathanielsen taama nalunaarpoq.
Mittarfiit aningaasaqarniarnerisa nutaamik misissoqqissaarnerinit inerniliinerit atorlugit, ilaatigut Qaqortumi mittarfiliassaq aaæajangiiffigineqassasoq pilersaarutaavoq.
Maannakkummi mittarfiliariniagaq suli qulakkeerneqanngilaq, piviusunngorsinnaanissaalu suli ilisimaneqarani.
Misissueqqissaarnernilli Naalakkersuisut aallatitaannit inerniliinerit, politikkikkut aalajangiinissanut tunngaviusussat,
aggustip naalernerani imaluunniit septembarip aallartinnerani naammassinissaat ilimagineqartoq, Attaveqaqatigiinnermut Naalakkersuisoq, Naaja Nathanielsen IA-meersoq
nalunaarpoq.
- Sumiiffinni assigiinngitsuni aasaanerani sulinngiffeqarnernik eqqugaanikuuvugut. Kisiannili paasitinneqarpunga,
misissueqqissaarnermit inerniliinerit sapaatip akunnerata
ingerlanerani takusinnaassagikka, taanna KNR-imut oqarpoq.
Manna tikillugu qulaajaasoqarnerani paasineqarnikuuvoq,
mittarfiliassat naatsorsuutigisanit annertunerujussuarmik
akeqarnissaat. Misissueqqissaarnerit marluk Naaja Nathanielsenip aallartitai pillugit inerniliinissat suli amigaataapput.
Nalunaarusiat aappaat tassaavoq, 2018-imi Deloitte-p nalunaarusiaa nutartigaq, aappaalu tassaalluni Qaqortumi mittarfiliassaq pillugu nalunaarusiat, sulilu taakkua naammassiniarlugit ulapputtoqartoq, Naaja juulip 12-anni KNRimut nassuiaavoq.
- Naatsorsuinissamut tunngavissat nutaat píneqarput, taakkualu sukumiinerusumik eqqaasinnaanngikkallarpakka.
Neriorsuutigissavarali, taakkua naammassippata uninngatiinnarnaviarnagit, Naaja Nathanielsen 12. juuli oqarpoq.

Innuttaasut ataatsimiitinneqarnerinut atatillugu kommunalbestyrelse ataatsimeeqatigineqarpoq
Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsep Qaqortumi
mittarfiliassap aalajangiiffigineqarnissaa piumasaraat.
Piaartumik.
Tamannali aatsaat pisinnaavoq, qaammatip naalernerani
Kuannersuit pillugit Naalakkersuisut Kujataanukarpata.
- Taamanikkussamut taava kommunalbestyrelse sinniisuutitallu ilisimasannik oqaluttuukkumaarpakka, Attaveqarnermut Naalakkersuisoq, Naaja Nathanielsen, oqarpoq.
- Paasissutissat pigisakka tamaasa saqqummiutissavakka,
arlaannillu sulitakkunnikuunngitsunik pilersaartoqarpat,
taakkua aamma pillugit soorunami paasissutissiisoqassaaq.
Suut pilersaarutaanersut taakkununnga ingerlateqqissavakka, taavalu taakkua qanoq oaasissaqarnersut eqqarsaateqarnersullu paasiniassallugit, taakkuami paasinissaat uanga
aamma soqutigigakkit.
Naaja Nathanielsen-ip Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq, Asii Chemnitz Narup (IA) peqatigalugu, mittarfiliassanut aningaasartuutissat qulaajarneri juunimi saqqummiuppaat.
Tassani saqqummiunneqarpoq, Nuummi Ilulissanilu mittarfiit naatsorsuutigisamit 900 miliuuni koruuninik akisunerussasut.
Tassunga atatillugu aamma Asii Chemnitz Narup Kommune Kujallermi kommunalbestyrelse ataatsimeeqatigissavaa.
- Kommune Kujallermukarninni Asii Chemnitz Narup-ip
ilagissavaanga. Qulaajaaneq pillugu suleqatigiin nitsituut
peqatigeqqissavaanga. Tassanngaanniit iluarsisassat iluarsaanniarlugit suleruluttariaqarpugut, ilami aalajangiisoqarnissaa Qaqortumi, Narsarsuarmi allanilumi amerlaqisut utaqqikatappaat. Utaqqikatannerallumi paasilluarsinnaavarput,
Naaja Nathanielsen naggasiivoq.

