Qaqor tumi mittarfissaq nutaaq
a a m m a Ku j a l l e r m u t k a p i t a l i
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Qaqortumi mittarfissaq pillugu
Naalakkersuisuniit aningaasat amigaataasut iluatsinneqarneri, taamaalillunilu Qaqortumi mittarfissap sananeqarnissaannut aalajangersimalluinnartunik alloriartoqarsinnaalernera
nuannaarutigineqarput. Matumuuna Naalakkersuisuniit partiit, Aningaasanut Inatsimmut isumaqatigiissummi atsiortut,
kusanartumik angusaqarnissap qulakkeerneqarnissaanut
tapertaasut qutsavigineqarput.
Inissiiniarnermi suliami naggat inaarutaasoq naqissuserneqarpoq, taamaalillunilu nalornissutit, piffissami sivisuallaami
suliap sunniutigisimasai inernilerneqarput, aammalu Kalaallit Nunaata kujataani innuttaasut toqqissisimatinneqalerlutik. Aningaasaqarnermut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinneranut Naligiisitaaanermullu Naalakkersuisoq Naaja H.
Nathanielsen oqarpoq:
”Naalakkersuisuniit naalakkersuisooqatigiit illuatungiliuttullu akornanni isumaqatigiissut siammasissoq qulakkeerneqarpoq. Isumaqatigiissutit siammasissumit ikorfartorneqartut aalajangiinitsinnik siunissamut qulakkeereqataapput,
maannalu Kalaallit Nunaata kujataani innuttaasut kiisami
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P o l i t i ke r e v i l s a m l e
Nar sar suaq til seminar

Et to-dages seminar i Narsarsuaq i januar skal vende så
mange spørgsmål som muligt om Narsarsuaqs fremtid,
siger borgmester.
I Qaqortoq var der fyrværkeri og sang, da nyheden landede, om at der skal anlægges en ny lufthavn i Qaqortoq.
Den skal stå klar i 2025, hvis ellers alt går, som
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Naalakkersuisut forventer.
Det får nu Kommune Kujallleq og Naalakkersuisut til at
vende blikket mod Narsarsuaq.
For med beslutningen om at anlægge en ny lufthavn i
Qaqortoq, kommer det formentlig til at betyde, at den
nuværende lufthavn i Narsarsuaq skal indstille sig på en
noget anden rolle i fremtiden.
Det er i hvert fald oplægget lige nu, forklarer Stine Egede
(IA), der er borgmester i Kommune Kujalleq.
- Hvis man har kigget på papirerne, så går Naalakkersuisut
efter, at Narsarsuaq skal blive til en heliport, efter at
Qaqortoq lufthavnen er kommet til, siger Stine Egede.
Seminar i midten af januar
Derfor planlægger kommunen sammen med
Naalakkersuisut at invitere folk i Narsarsuaq til et to-dages
seminar i midten af januar for at snakke om fremtiden for
Narsarsuaq.
- Det er et par dages seminar, så vi får vendt så mange
spørgsmål som muligt, siger Stine Egede.
Det er endnu ikke fastlagt hvilke dage, det skal holdes.
Men kommunen sigter lige nu efter weekenden den 15. og
16. januar eller weekenden efter, forklarer Stine Egede.
- Jeg håber, vi kan have så mange aktører med som muligt,
siger hun og uddyber:
- Hvad beboerne i Narsarsuaq har af ønsker nu, det skal vi
finde ud af, siger borgmesteren.

5 4 k u r s i s t e r k l a r t i l at
fo r eb y g g e s e l v m o r d
Kommune Kujalleq har i samarbejde med Paarisa og
Center for Folkesundhed i Grønland afholdt et kursus
om selvmordsforebyggelse, hvor i alt 54 personer deltog.
Fire nye instruktører er nu også uddannet.
Voksne, der til daglig arbejder med børn og unge skal være
mere rustet til at se tegn på selvmordstruede og have redskaber til at kunne tage den svære samtale.
54 kursister fra Narsaq og Nanortalik, der til daglig har
kontakt med børn og unge i forbindelse med deres arbejde,
har netop afsluttet deres kursus i selvmordsforebyggelse.
Fire nye, grønlandske instruktører, der fremover kan holde
kurser i selvmordsforebyggelse, er også blevet uddannet
undervejs.

Birthe Rasmussen, sundhedsfaglig konsulent i Paarisa, er
netop færdiguddannet som instruktør for selvmordsforebyggelse og er nu klar til at holde egne kurser lokalt.
- Jeg oplever kurset som en succes. Det er utrolig vigtigt at
få redskaber og viden, som er baseret på forskning, og som
kan komme mange personer ude i samfundet til gode, siger
Birthe Rasmussen.
- Mange af vores kursister er i daglig kontakt med børn og
unge, og er med til at gøre en forskel hver dag. Kurserne
har også haft fokus på mental sundhed og trivsel, hvilket er
en vigtig del af arbejdet med vores folkesundhedsprogram,
Inuuneritta III, siger hun.
Grønlandske værdier inddraget
Ifølge årsstatistik fra Grønlands Politi, ligger selvmordsraten i Grønland stabilt på omkring 50 selvmord årligt. Sidste
år var der tilmed en stigning af henvendelser til politiet, der
omhandler selvmordstrusler.

-
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Arnârak Patricia Bloch ved Center for Folkesundhed i
Grønland har erfaring som instruktør i kurser om selvmordsforebyggelse og har været ansvarlig for at udvikle
kurset med inddragelse af grønlandsk forskning og viden.
- Vi arbejder for at fremme en dialogbaseret sundhedsforskning, der tager udgangspunkt i styrker og grundlæggende
værdier i den grønlandske kultur, når sundhedsfremmende
tiltag og interventioner skal udvikles. Jeg mærker tydeligt,
at denne tilgang har en terapeutisk effekt blandt deltagerne,
da vi er mange der er berørte af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord i nære relationer, siger Arnârak
Patricia Bloch i en pressemeddelelse.
Forebyggelseschef i Kommune Kujalleq, Helga Nielsen,
glæder sig over det vellykkede kursus og roser, at kurset
foregik på grønlandsk:
- Vi har behov for at sådanne kurser foregår på grønlandsk i
byerne og bygderne, for at kursisterne kan udtrykke dig på
deres modersmål. I Kommune Kujalleq har vi sat os et mål
om, at borgerne skal have lyst til at leve livet og vi kan nu
garantere at disse kurser bliver afholdt fremover, siger
Helga Nielsen.

N a a l a k ke r s u i s u t Q a q o r t u m i
mittarfiup 2025-mi piar eern i s s a a n a at s o r s u u t i g a at

Suleqatigiissitap Qaqortumi mittarfiup piviusunngornerani Narsarsuarmi mittarfiup qanoq pineqarnissaa
misissussavaa. Pilersaarut malillugu ingerlasoqarpat
mittarfik ukiut sisamat missaat qaangiuppata piariissaaq.

Naalakkersuisut tusagassiuutinut nalunaarummi taama
paasissutissiipput.

Inatsisartuni qinikkat aappaagumut aningaasanut inatsit
sapaatip akunnerata siuliani isumaqatigiissutigaat.

- Isumaqatigiissutit siammasissumit ikorfartorneqartut aalajangiinitsinnik siunissamut qulakkeereqataapput, maannalu
Kalaallit Nunaata kujataani innuttaasut kiisami siumut isigisinnaalerput, aningaasaqarnermut naalakkersuisoq, Naaja
Nathanielsen nalunaarummi oqarpoq.

Tamatuma kingunerisaanik Qaqortumi mittarfiup piviusunngornissaanut alloriartoqaqqippoq, suliniummummi tassunga aningaasassarsiorneq iluatsinneqarpoq.

Ullulernissaanulli Kalaallit Airport Domestic A/S-ip suliariumannittuuniartullu akornanni isumaqatigiissuteqartoqarnissaa apeqqutaavoq.

Mittarfik politikerit neriuutigisaat eqquutissappat 2025-mi
piariissaaq.

Naalakkersuisuusimasut mittarfimmik sanaartornissamut
missingersuusiarisimasaat malillugit suliariumannittussarsisoqannginnera pissutigalugu suliniut unittoornikuuvoq.

Neriuffik Qaqortoq
Neriuffik Qaqortoq suliffeqarfinnut aammalu inuiannut tunisisartunut qujarusuppugut.
Suliffeqarfiit maani Qaqortumiitut tamaasa qujaffigerusupparput.
Naluneqanngitsutut Neriuffiup Kattuffiat, ukiut tamaasa Nuna tamakkerlugu katersuiniartarpoq. Tassungalu
atatillugu Qaqortumi suliffeqarfiit tamaasa tunissuteqarnikut uumammit pisumik qujaffigerusupparput.
Neriuffik Qaqortoq bingornersuarmi taakulu eqqugassarpassuarnik tunitsitarpugut.
Makkununngalu qujarusuppugut:
Timersortarfik, Lions Club, GrønlandsBanken, Great Greenland, Permien, Brugsini Qaqortoq aammalu stark.
Inussiarnersumik
Neriuffik Qaqortoq
Siulersuisut
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af Rainer Permien
Elevernes ufrivillige fritimer
Fritimerne er ikke nyt, men velkendt af forældre med skolepligtige børn, hvor problemet bliver bortforklaret med
diverse undskyldninger i mange år, uden at nogen effektiv
og aktivt har forsøgt at gøre en indsats for at formindske
eller at eliminere fritimerne i dette omfang der er muligt.
De gentagne undskyldninger for det tilbagevendende problem baseres på lærernes fravær eller mangel af skolelærer!
Derved henledes ikke opmærksomheden til problemets
oprindelige årsag og hvem bærer ansvaret? Ved at frasige
sig ansvaret kan konkluderes med, at pågældende ledende
og ansvarlige personer på skoleområdet har kun en ringe
interesse i at løse problemet og måske ikke er i besiddelse
af den nødvendige egnethed i deres stillinger for kunne løse
problemet.
Husk
Skoleforvaltningen / skolevæsenet har en forpligtelse over
for eleverne, som har et legitimeret ret til at få tilegnet sig
lærdommen. Eleverne får kun én chance for at tilegne sig
denne lærdom under deres skoleophold. Det er jeres forpligtelse og et medfølgende ansvar, for at formidle lærdommen til eleverne og hvad agter I at gøre ved denne mangel
af elevernes lærdom?
Følgende spørgsmål ønskes besvaret:
Hvorfor skal eleverne bærer det tunge arv ved at deres lærdom bliver reduceret og ydermere begrænser deres fremtidsmulighederne pga. uhensigtsmæssige dispositioner, og
mangel af det samme, i forvaltningen?
Hvem påtager sig ansvaret for denne forsømmelse, som
stiltiende er blevet ”accepteret” igennem flere år og hvem
tager initiativer for imødegår en yderligere forringelse af
elevernes manglende undervisningstimer?

Svaret kan man kun gisne om, hvis nogen svarer på spørgsmålene!
Måske skulle findes årsagen i nærområdet, som skolemiljøet, administrationen, interne konflikter i skolen og gentagne
skiftende skoleinspektører. Ved at undskylde problemet
med mangel af lærerne er at frasige sig ansvaret, som i sidste led gør kommunen medansvarlig, idet boligmangel har
stået på i mange år og dermed har lærerne en ringe interesse i eller ikke et ønske om at flytte til kommunen!
En erkendelse af problemstillingen er desværre ikke ensbetydende med at løse problemet og en rejse til skolerne i
andre byer løser heller ikke problematikken for manglende
skolelærer, i det alle skoler har ensartede problemstillinger
af manglende skolelærer. Det kræver handlekraft og en
erkendelse af, at skoleforvaltningen har fejlet og har skubbet problemet foran sig i all for lang tid, uden at nogen i
ledelsen bare har forsøgt at bevæge sig indtil rodens kærne.
Problemet løsnes ikke med diverse tilkendegivelser og lappeløsninger, men kræver handlekraft med en velovervejet
handleplan og indsats af alle parter.
Kun uambitiøse politikker og forvaltningschefer negligerer
en voksende mængde af fritimer med en negativ udvikling i
kvaliteten af undervisningsniveauet og kvantiteten af timerne i folkeskolen, uden virkelig at engagere sig i årsagen for
problemets opståen. Det er netop der roden for problemerne
kan findes, overfladiske lappeløsninger med mangel på faglighed og trængslen ved håndvasken af uambitiøse ledere
har været til- tagne i de forløbene år! Det kræver en målrettethed og beslutsomhed for at ændre udviklingen af fritimerne. En hensynsløst ageren har stået på i all for mange år
med et hasardspil for vores skoleelevernes brogede fremtidsudsigter - kan I være dette bekendt?

N a a l a k ke r s u i s u t f o r v e n t e r e n
f æ r d i g Q a q o r t o q - l u f t h av n i 2 0 2 5

En arbejdsgruppe skal se på, hvad der skal ske med
lufthavnen i Narsarsuaq, når lufthavnen i Qaqortoq bliver en realitet. Hvis alt går efter planen, står den færdig
om omkring fire års tid.
I sidste uge blev de folkevalgte politikere i Inatsisartut
enige om en finanslov for næste år.
Det betyder også, at lufthavnen i Qaqortoq er ét skridt tættere på at blive til virkelighed, da det er lykkedes at skrabe
penge sammen til at få projektet i gang.
Og hvis det går, som politikerne håber, er forventningen, at
den står færdig i 2025.
Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.
- Aftaler af den karakter med bred opbakning er med til at
fremtidssikre vores beslutninger, så befolkningen i Sydgrønland nu endelig kan se fremad, siger Naaja Nathanielsen, naalakkersuisoq for finanser, i meddelelsen.
Datoen afhænger dog af forhandlingerne mellem Kalaallit
Airport Domestic A/S og de bydende entreprenører.
Projektet strandede, fordi det ikke lykkedes at finde nogle
firmaer, der ville bygge lufthavnen inden for det budget,
som det forhenværende Naalakkersuisut havde fastsat.
Air Greenland og Tusass
Men i den nye finanslovsaftale giver politikerne et nyt bud
på et regnestykke, der skal gøre planerne til virkelighed.
Der er sat 462 millioner kroner af på Finansloven til at
realisere projektet.
Størstedelen af dé penge skal tages fra landskassen, men
partierne har også set nærmere på budgetterne i de selvstyreejede selskaber for at få regnestykket til at gå op.
Air Greenland giver et engangsbeløb på 65 millioner, som
var sat af til myndighedsflyvninger i forbindelse med coro-

na-epidemien.
Derudover forventer politikerne at kunne drage nytte af
150 millioner kroner fra tele- og postselskabet Tusass i
årene mellem 2026 og 2028.
Narsarsuaqs fremtid
Når lufthavnen bliver en realitet sydpå, kommer det til at få
konsekvenser for lufthavnen i Narsarsuaq og resten af
regionen.
Det skal en arbejdsgruppe nu se nærmere på, fortæller
Mariane Paviasen (IA), der er ny naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur.
- Jeg har derfor sammen med borgmester Stine Egede taget
initiativ til at genstarte arbejdsgruppen om Narsarsuaqs
fremtid, siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:
- Vi skal i fællesskab tage hånd om alle vores borgere, og vi
har begge tillid til den fremadrettede dialog, som udspringer af Kommune Kujalleqs samlede indstilling til
Naalakkersuisut om lufthavnen i Qaqortoq.

I m m i n u t t o q u t t a r n e r u p p i n ave e r s a a r t i n n i s s a a n u t p i k ko r i s s a r t i t t u t 5 4 - i t
Kommune Kujalleq, Paarisa aamma Center for Folkesundhed i Grønland suleqatigiillutik inunnik 54-inik
imminut toquttarnerup pinaveersaartinnissaanut pikkorissaapput. Pikkorissaasalertussat sisamat aamma ilinniartinneqarput.
Inersimasut meeqqanik inuusuttunillu ulluinnarni sullissisartut imminut toqunnissamik eqqarsaateqartunik naammattoorsisinnaanermut pinaveersaartitsillutillu oqaloqatiginnissinnaanermut pikkorissarneqarput.
Pikkorissartut 54-it Narsameersuupput Nanortalimmeersuullutillu.
Kalaallit imminut toquttarnerup pinaveersaartinnissaanut
pikkorissaasinnaasut sisamat aamma ilinniartinneqarput.
Birthe Rasmussen, Paarisami peqqinnissaq pillugu siunnersorti pikkorissaasussatut ilinniartinneqarpoq.
- Pikkorissaaneq iluatsilluartutut misigaara.
Pingaaruteqarluinnarpoq ilisimatusarneq tunngavigalugu
paasisanik pissarsisinnaaneq, ilisimalikkagullu inuiaqatigiinnut iluaqutaassapput, Birthe Rasmussen oqarpoq.
- Pikkorissakkagut meeqqanik inuusuttunillu ulluinnarni
attaveqartuupput sunniuteqartarlutillu. Pikkorissarnermi tarnikkut peqqissuseq aamma sammineqarpoq, tamannalu
Inuuneritta III-mi pingaartumik suliniutigaarput aamma,
oqarpoq.
Nunatsinni pingaartitat ilaatinneqartut
Kalaallit Nunaata Politiivisa ukiumut nalunaarutaat naapertorlugu imminut toquttartut ukiumut 50-it missaanniittarput.

Imminut toqunnissamik siorasaarisut siorna ukiut siuliinit
amerlanerungaatsiarput.
Arnârak Patricia Bloch Center for Folkesundhed i Grønlandimeersoq pikkorissaanermik misilittagaqarpoq, nunatsinnilu ilisimatusarnerit ilisimasallu aallaavigalugit pikkorissaanermik inerisaasimavoq.
- Oqaloqatigiinneq aallaavigalugu peqqinneq pillugu ilisimatusarnermik suliaqarpugut. Ilisimatusarnermilu nunatsinni nukittoqutit tunngaviusumillu pingaartitat peqataatinnissaat soqutigilluinnarparput. Taama suleriuseqarneq pikkorissartunut aamma sunniuteqarsimavoq, taakkumi qanigisaminni pinngitsooratik imminut toqussimasumik imminulluunniit toqunnissamik eqqarsaateqartumik nalaassisimapput, Arnârak Patricia Bloch tusagassiorfinnut nalunaarummi oqarpoq.
Kommune Kujallermi pitsaaliuinermi pisortaq, Helga
Nielsen, pikkorissaanerup iluatsilluarnera nuannaarutigaa,
pikkorissarnerullu kalaallisut ingerlasimanera nersualaarlugu:
- Illoqarfinni nunaqarfinnilu pikkorissaanerit taama ittut
kalaallisut ingerlanissaat pisariaqartipparput, pikkorissarneqartut oqaatsitik atorlugit oqariartuutiminnik apuussisinnaaniassammata. Kommune Kujallermi anguniarparput
innuttaasutta inuunermik toqqaajuartarnissaat, amerlanerusunillu pikkorissaasarnissanik siunertaqarpugut, Helga
Nielsen oqarpoq.
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P o l i t i ke r i t N a r s a r s u a r m i
i s u m a s i o q at i g i i t t u s s a n n g o r p u t

Ulluni marlunni Narsarsuarmi isumasioqatigiinneq jannuaarimi pisussaq Narsarsuup siunissaa pillugu apeqquterpassuarnik pilersitsissaqqooqisoq, Kommune kujallermi borgmesteri isumaqarpoq.
Aappaagumut Aningaasaqarnermut Inatsit ukiariaq saqqummiunneqarmat taamalu Qaqortumi mittarfittaartoqartussanngortoq oqaatigineqarmat, Qaqortumi qummoroortarnerit erinarsuataarnerlu imaaginnavipput.
Naalakkersuisull naatsorsuutigaat, pissutsit pissusissamittut
ingerlaannariarpata Qaqortumi mittarfissaq ukiumi 2025-mi
naammassineqarsinnaajumaartoq.
Tamannali aamma Narsarsuup siunissaata qanoq pineqarumaarnissaanik apeqqutinik nassataqanngitsuunngilaq.
Qaqortumi mittarfiliortoqarnissaanik aalajangertoqarnera
aamma isumaqarpoq
Narsarsuup atuuffiata siunissami allatut ilusilersorneqartussanngorneranik, tassalu taannarpiaavoq maannakkorpiaq
eqqartorneqartussanngortoq,
Kommune Kujallermi borgmesteri Stine Egede KNR- mut
oqarpoq.
Jannuaarip qeqqata missaani isumasioqatigiinneq
- Pappilissat qimerluuataaraanni, Naalakkersuisut maanna
siunniuppaat Qaqortumi mittarfik atulerpat Narsarsuup
heliporteqarfittut atorneqalernissaa, Stine Egede oqarpoq.
Taamaattumillu maanna

Kommune Kujalliup naalakkersuisut peqatiserai jannuaarip
qeqqata missaani Narsarsuarmi, Narsarsuup siunissaa pillugu isumasioqatigiumallugit.
- Ulluni marlunni apeqqutaasinnaasut tamaasa qallussavagut, taanna erseqqissaavoq.
Suli ullut sorlerpiaanissaat aalajangiunneqanngikkallarpoq,
Kommunelli pilersaarutai naapertorlugit jannuaarip 15-iani
16-ianilu weekendtimi, taassumaluunniit weekendtimi tullissaani tamatuma pinissaa ilimagineqarpoq.
- Neriuppugut peqataasinnaasut tamarmik peqataajumaartut,
Stine Egede oqarpoq, nangipporlu:
- Narsarsuarmi najugallit qanoq kissaateqarnersut aamma
paasiniagassatsinnut ilaavoq, borgmesteri oqarpoq.

N y l u f t h av n i Q a q o r t o q o g e t
n y t k a p i t e l f o r Ku j a l l e q

Om ny lufthavn i Qaqortoq
Naalakkersuisut er glade for at det er lykkedes at finde de
udestående midler, så der nu kan tages helt konkrete skridt i
forhold til at anlægge lufthavnen i Qaqortoq.
Naalakkersuisut skal hermed takke parterne bag Finanslovsaftalen, som har bidraget til at sikre dette flotte resultat.
Afklaringen markerer et endeligt punktum i sagen, og har
dermed gjort op med den tvivl der alt for længe har præget
projektet, og skabt utryghed for befolkningen i Sydgrønland. Finanser, Råstoffer, Justitsvæsen og Ligestilling Naaja

H. Nathanielsen udtaler:
”Naalakkersuisut har sikret en bred aftale mellem koalitionen og oppositionen. Aftaler af den karakter med bred
opbakning, er med til at fremtidssikre vores beslutninger, så
befolkningen i Sydgrønland nu endelig kan se fremad”.
Narsarsuaq
Samtidigt rejser afklaringen nu en række spørgsmål
omkring datoen for nedskalering af Narsarsuaq samt den
øvrige infrastruktur i regionen. Naalakkersuisoq for Boliger
og Infrastruktur Mariane Paviasen udtaler:

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81

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

”Vi har nået en milepæl for
den trafikale udvikling af
Sydgrønland. Samtidigt skal
vi nu vende blikket mod
Narsarsuaq. Jeg har derfor
sammen med Borgmester
Stine Egede taget initiativ til
at genstarte arbejdsgruppen
om Narsarsuaqs fremtid. Vi
skal i fællesskab tage hånd
om alle vores borgere, og vi
har begge tillid til den fremadrettede dialog, som
udspringer af Kommune
Kujalleqs samlede indstilling
til Naalakkersuisut om lufthavnen i Qaqortoq.”
Om den fremtidige trafik i
Sydgrønland
Prognosen siger, at vi kan

2022-mut missinger suutit
Ko m m u n e Ku j a l l i u p a k u e r s i s s u tigai
Ko m m u n e Ku j a l l e q h a r ve d t a g e t
b u d g e t t e t fo r 2 0 2 2

Novembarip ulluisa 24-ianni 2021 kommunalbestyrelsimi amerlanerussuteqartut 2022-mut missingersuutinik
akuersissuteqarput.
Missingersuutit 623 mio. kr.-nik amerlassuseqarput, taakkunanngalu 39,8 mio. kr.-it sanaartornermut atorneqassallutik.
Missingersuutit ingerlatsinermi 15 mio. kr.-inik sinneqartoorfiusussanngorlugit kommunalbestyrelsip akuersissutigai.
Isumaginninnermi siusinaarluni iliuuseqarneq, ilinniartitsisut akissarsiaat, kiisalu inuit tamakkiisumik sulifeqarsinnaanngitsut suliffissarsiuunneqarnissaat ilaatigut tassaapput
kommunip pingaarnersiuinerani salliutinneqartut.
Borgmester Stine Egede oqarpoq: ”Isumaginninnermut
aningaasartuutit, tassa siusinaartumik pensionisianut suliat,
kiisalu meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit
pillugit suliat, kommunitta aningaasaqarneratigut assorsuaq
ilungersunartorsiortitsipput. Sapinngisamik inuit amerlanerpaat sulilersinneqarnissaat ilaqutariillu ikiortariallit ikiorneqarnissaat suliassarujussuuvoq, taamaalioruttami isumaginninnermi atukkat ilorraap tungaanut saatsissinnaassavavut.
Missingersuutit ataqatigiississinnaajumallugit sanaartorneq
eqqaasanngikkaani suliassaqarfinni tamani aningaasaatit
5,5%-ii, katillugit 30 mio kr.-inik nalillit, siunertanut allanut atugassanngortinnissaat pisariaqarsimavoq. Allannguutit
taakku maanna ataatsimiititaliat 2022-mi missingersuutiminnut ilannguttussanngorpaat.
”Ukiuni aggersuni sukangasumik aningaasaqarnermik aqutsinissarput pisariaqassaaq nanginneqassallunilu.
Taamaattorli Qaqortumi mittarfiup sanaartorneqalernissaanut, tamatumalu kommunitta ineriartorneranut qaninnerusumi ungasinnerusumilu pitsaasumik nassataqalernissaanut,
qilanaarpugut", Stine Egede oqarpoq.
Kommunimut akileraarutip 28%-iuinnarnissaa inassutigineqarpoq.
Sanaartornermi suliassanik pingaarnersiuinermi suliassat
makku kommunalbestyrelsimit salliutinneqarput:

Qaqortumi qatserisartoqarfiup qatserussuarnut inissiisarfiata
allineqarnera, Qassiarsummi atuarfik aamma atuartut angerlarsimaffiat, Kujallermi Illuutit kiisalu sanaartorfigissaanermut, nunaqarfinnut, majuartarfinnut, kommunip inissiaataanik nutarterinernut asfalterinermullu agguagassat.
Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2021 budgettet for 2022.
Budgettet andrager 623 mio. kr. hvoraf anlægsbudgettet er
39.8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog et budget med
et overskud på driften på 15 mio. kr.
Kommunen har bl.a. prioriteret den tidlige indsats på det
sociale område, midler til lærerlønninger og skabelsen af
jobmuligheder for borgere der ikke kan arbejde på fuld tid.
Borgmester Stine Egede sagde: ”De sociale udgifter i vores
kommune, det gælder førtidspensionssager og anbringelser
af børn uden for hjemmet, presser kommunens økonomi til
det yderste. Der ligger et stort arbejde for at sikre at flest
muligt kommer i arbejde og for at familier får den hjælp
der er behov for, således vi kan få vendt kurven på det
sociale område."
For at få budgettet til at hænge sammen har det været nødvendigt at indarbejde en omprioritering af midler på 5,5%
fra alle områder på nær anlæg, svarende til 30 mio. kr. Det
skal udvalgene nu have indarbejdet i deres rammer for
2022.
”Vores stramme økonomistyring vil være nødvendig og
fortsætte de kommende år. Vi ser dog frem til at anlæggelsen af lufthavnen i Qaqortoq vil medføre en positiv udvikling i vores kommune, både på kort og lang sigt.”
Den kommunale skat indstilles til fortsat at være 28%.
På anlægsområdet prioriterede kommunalbestyrelsen følgende anlægsopgaver: Garageudvidelse på brandstationen i
Qaqortoq, Qassiarsuk skole og elevhjem, Kujallermit
Illuutit samt puljer til byggemodning, bygder, trapper, renovering af kommunale boliger og asfaltering.

Ilinniar titsisussaaleqiner mi
k l a s s i t k at t u n n e q a r t u t
Flere af klasser sammenføres
på g r und af en lær er mangel

Qaqortumi Tasersuup Atuarfiani ilinniartitsisussaaleqineq peqqutaalluni 3. klassini klassit pingasut aamma 8.
klassini klassit pingasut marluinnanngortinneqarput,
taamaalilluni klassini allani ilinniartitsisussaaleqisut
ilinniartitsisussaqalissasut atuarfiup pisortaata oqaatigaa.
Tasersuup Atuarfiani 3. klassini klassit pingasuusut marluinnanngortinneqarput, 8. klassinilu klassit pingasut
aamma marluinnanngortinneqarlutik. Atuartut ilinniartitsisumik ilinniarsimasumiit atuartinneqartarnissaat siunertaasoq atuarfiup pisortaata oqaatigaa.
- Klassit kattunneranni ilinniartitsisut tassaniinnikut klassini
ilinniartitsisoqarfiunngitsunut inissinneqarput. Atuartut ilinniartitsisumik ilinniarsimasumik atuartinneqarnissaat tamatumani siunertaavoq, Tasersuup Atuarfiani pisortaq Bettina
Abelsen Hansen oqarpoq.
Ukiup aallartinnerani klassimi ataatsimi atuartoqassuseq
26-imut killeqarpoq, kattunnermilu 8. klassini atuartut klassip aappai 17-iulerput aappaallu 18-iulerlutik. 3. klassini
klassit marluk tamarmik 22-nik atuartoqalerput.
Ilinniartitsisussaaleqineq peqqutaalluni klassit ilai kattunneqartariaqarput, tamannalu atuarfik tamaat eqqarsaatigalugu atuartinneqarneq pitsaanerusoq anguniarneqarluni.
Taammatullu kattunneq meeqqanut sungiunniagassaassasoq
pisortap oqaatigaa.
- Soorunami klassit kattunneri ajuusaarnaraluarpoq, tassami
atuaqatit sungiusimasat allanngorput tamanna atuartunit
aalassassutaalaaraluartoq sungiussinissaat qularnanngilaq,
Bettina Abelsen Hansen oqarpoq.
Decembarip aallaqqaataani Tasersuup atuarfiani 3.klassini
8. klassinilu klassit marlunnut kattunneqarput.

Lærermangel i Qaqortoq har ført til, at 3 hold af 3.
klasser og 3 hold af 8. klasser sammenføres til 2 klasser
hver, derved frigøres lærerkræfter til flere klasser, der
har manglet lærere, siger skoleinspektøren.
I Tasersuup Atuarfia sammenføres 3 hold af 3. klasser og 3
hold af 8. klasser til 2 klasser hver. Skoleinspektøren forklarer tiltaget med, at eleverne kan undervises af faglærte
lærere.
- Frigjorte lærerkræfter fra sammenførte klasser placeres i
klasser, der ellers har manglet lærere. Hensigten med tiltaget er, at eleverne kan undervises af faglærte lærere, siger
skoleinspektøren i Tasersuup Atuarfia, Bettina Abelsen
Hansen.
Ved skoleårets begyndelse havde en klasse 26 elever, og
efter sammeføringen har 8. klasserne henholdsvis 17 og 18
i hver klasse. Begge hold af 3. klasser har nu 22 elever
hver.
Lærermanglen har betydet, at det blev nødvendigt at sammenføre nogle af klasserne, og at undervisningen skulle
blive optimeret på denne måde. Skoleinspektøren giver
også udtryk for, at skolebørne selvfølgelig skal bruge tid til
at vænne sig til den nye situation og rammer.
- Selvsagt er det er lidt ærgerligt, at der sker sammenføring
af flere klasser, hvor vante klassekammerater er nu ændret,
og selvfølgeligt er eleverne påvirket af det, dog er det vores
sikre forventning, at eleverne vænner sig til deres nye klassekammerater, siger Bettina Abelsen Hansen.
Holdene i 3. klasser og 8. klasser i Tasersuup Atuarfia blev
sammenført i 2 klasser i begyndelsen af december.

Mittarfissaq qilanaarineqaqisoq piviusunngor aluttualer poq
D e n l æ n g e ve n t e d e l u f t h a v n e r n u ve d a t
b l i ve e n r e a l i t e t .

Allattoq Stine Egede, Borgmesteri
Ukiorpassuarni Naalakkersuisooqatigiit kommunalbestyrelsillu qassiusimassagaluaqinersut eqqartortuarsimasaat, kiisami piviusunngoraluttualerpoq.
Tulluusimaarutigaara qineqqusaarutitsinnik piviusunngortitsileratta.

Skrevet af Stine Egede, borgmester
Det, som mange tidligere koalitioner og kommunalbestyrelser har diskuteret igennem mange år, er nu endelig
ved at blive en realitet.
Jeg er virkelig stolt af, at vi skal til at realisere vores valgløfte.

Ukiorpassuarni piviusunngornissaannut ilungersuuteqarsimasut qujaffigiumavakka. Peerutereersimasuttaaq eqqaanngitsoorumanngilakka.

Jeg vil gerne takke dem, der har kæmpet for sagen før os i
så mange år. Folk, der er afgået ved døden, er også i mine
tanker.

Naalakkersuisunut qujassutiga manna aqqutigalugu apuukkusuppara. Aningaasat nassaariniarneri imaanaasimasanngeqisoq takorloorsinnaavara, tassami naammattunik aningaasanik illuartitsisoqarsimannginnera paasigatsigu neriuutaarutingajannaraluarmat, naak 15. november 2018-mi aaliangerneqarmat piviusunngorumaartoq upperiuarsimagaluarlugu.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Naalakkersuisut. Det er nemt at forestille sig, hvor svært det måtte
have været at finde finansiering til projektet, for vi var jo
ved at miste håbet, da vi konstaterede, at der ikke var afsat
midler til formålet, til trods for at vi siden beslutningen
blev truffet d. 15. november 2018 altid har fastholdt troen
på at lufthavnen vil blive realiseret.

Maanna kommuunitsinni pilersaarutit ingerlanneqareersut
nangillugit periusissanik sulineq, tulluussarnerillu suliassatta tullerisussanngorpaat.

Nu skal vi til at videreføre de eksisterende tiltag og arbejde
med handleplaner og strategier samt tilpasse vores igangværende indsats.

Piffissami kingullermi inuussutissarsiortut assigiinngitsunik
sammivillit inerisaarusussusillit saaffiginnittartut arlalissuit
sinaakkutissaannik suliaqarnissaq ingerlatissavarput.
Narsarsuup siunissami qanoq atorneqarnissaa pilersaarusiussavarput.

Erhvervsfolk fra forskellige fag, rigt motiveret til at deltage
i udviklingen, har henvendt sig til os i den seneste tid, og
vores videre arbejde vil nu bestå af at sikre de optimale vilkår for dem.

ISG annertuunik piareersaatinik suliaqareernikuuvoq,
tamakkulu maanna piviusunngortikkiartornissaat ingerlateqqinneqassapput.
ISG-mi siulersuisut nutarteqqammerput. Sulinerlu aallartereerpaat, ilaatigut Islandimiunik oqaloqateqarnerit aallartereerput. Ilaatigut siunertaralugu takornariaqarnermi aqqutit
kujataanut toqqaannartut annertunerusumik aqqutissiuunnissaat.
Aqqut suli takisussaavoq, tassami suliariumannittussarsiuusinerit ingerlaqqaassapput. Neriuppungali ukiumi nutaami
qaartiterinerit aallartikkumaartut.

Vi skal også til at planlægge den fremtidige anvendelse af
Narsarsuaq.
ISG har allerede udført omfattende forberedelser, og vi skal
fortsætte med disse.
ISG har fået ny bestyrelse fornylig. De har allerede taget
arbejdshandskerne på, hvor de blandt andet allerede har fået
en dialog med islændingene. Den dialog skal f.eks. føre til,
at mulighederne omkring direkte forbindelse til
Sydgrønland udnyttes i højere grad.
Der er dog stadigvæk en lang vej tilbage, licitationerne på
forskellige opgaver skal nemlig først afholdes. Jeg håber
dog, at den første sprængning kan foretages i det nye år.

