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Inatsisartut andenbehandler tirsdag forslag om, at flereunge skal under beskæftigelse. Her skal der være isærfokus på at få unge til arbejdsmarkedet, og især demder er udenfor systemet.I aldersgruppen 16-25 år er der 322 borgere, der er udenforsystemet.Det vil sige, at de ikke har uddannelse eller er registreretsom arbejdsløse, og som ikke modtager offentlig hjælp.Overset målgruppeInatsisartut andenbehandler forslaget i dag, tirsdag, om atman blandt andet gerne vil have de 322 unge til en del afarbejdsmarkedet. Familie og Sundhedsudvalget vil gørenoget ved den oversete målgruppe.- Loven skal sikre at der udarbejdes en forpligtende hand-lingsplan for borgeren, men det er udvalgets vurdering, atder bliver nødt til at være en opsøgende indsats for at ungemålgruppen så de også sikres en mulighed for et menings-fuldt arbejdsliv og kan bidrage til samfundet, fremgår det.Det fremgår også, at der er løbende kontakt til Majoriaq,om at identificere ungemålgruppen for at foretage opsøgen-de vejledning og særligt henblik på at afdække eventuellebehov for udredning eller behandling for helbredsproble-mer, som kan forhindre den unge til at starte i uddannelseeller beskæftigelsesaktivitet.- De steder, der ikke har Majoriaq, skal der varetages vej-ledningen gennem borgerservice eller gennem telefoniskhenvendelse, er oplægget.HandlingsplanFor de jobparate unge vil det gælde, at når man har tilmeldtsig som jobsøgende, skal der udarbejdes handlingsplan fireuger efter tilmelding som jobsøgende:- Handlingsplanen skal indeholde beskrivelser af den sam-lede situation, herunder familie, boligforhold og andre rele-
vante oplysninger.For de unge, der ikke kan starte på beskæftigelse elleruddannelse skal der udarbejdes handlingsplan, som skalløbende revurderes.- Efter 12 måneder skal det konkret vurderes, om modtage-ren af offentligt hjælp skal fortsætte på offentlig hjælp ellereventuelt påbegynde ansøgning om førtidspension.17 mio. fra landskassenForslaget vil koste 17 millioner fra landskassen, mens vur-deringen er, at skatteindtægter vil løbe op i fem millionerkroner.Naalakkersuisut er glade for, at et flertal af udvalget indstil-ler forslagene til vedtagelse.- Det vil betyde, at flere borgere vil kunne bidrage til sam-fundet som helhed, og dermed nedbringe antallet af borge-re, der er nødsaget til at blive forsørget af det offentlige,samt øge livskvaliteten for de berørte og deres familier,fremgår det.
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Et flertal i Inatsisartut har efter et mindre drama isalen vedtaget en ændring af lov om alderspension ogændring af lov om førtidspension.Pensionister får fremover 750 kroner mere om månedenfør skat. Det har et flertal af Inatsisartut vedtaget i dag fre-dag den 27. maj.Med forslaget hæves grundbeløbet fra 64.239 kr. per år til73.239 kr. per år, hvilket giver et løft på 9.000 kroner førskat.Forhøjelsen betyder dog en nedsættelse af den offentligeboligsikringsydelse for borgere, der modtager pension ogbor til leje.Det påpeger både Naleraq, Demokraatit og Atassut underforslagets tredjebehandling i Inatsisartut.- En forhøjelse af pensionen på 750 kroner mere om måne-den vil ikke løfte pensionisters økonomi. De offentlige vilgive mere i ydelse til den ene lomme, men vil hente mere ideres anden lomme, siger Jens Napaattooq i talerstolen.- Vi føler os snydt. Og ikke mindst, så vil de pensionister,som er blevet lovet bedre livsvilkår, føle sig snydt. De fårmere i pensionsydelse, men dette vil påvirke deres boligsik-ringsydelse, siger han.Mistillid på bordetUndervejs i debatten fremsatte oppositionen, der tællerNaleraq, Demokraatit og Atassut et mistillidsvotum til
Naalakkersuisut, der dog blev afværget af koalitionen.Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane under-streger, at arbejdet på ældreområdet ikke slutter med for-højelsen af pensionsydelser.- Det er glædeligt, at vi kan forbedre de ældres vilkår.Naalakkersuisut er opmærksom på, at de forhøjede pen-sionsbeløb vil medføre en nedsættelse af boligsikringsydel-sen, for de pensionister der bor til leje, siger Jess Svane i enpressemeddelelse.- Arbejdet slutter dog ikke her. Naalakkersuisut vil i dekommende år have fokus på ældreområdet ved at imple-mentere ældrestrategien i samarbejde med de ældre ogandre interessenter, siger han.Et flertal i familie og sundhedsudvalget, bestående af InuitAtaqatigiit og Siumut, indstillede derfor forslaget til vedta-gelse, trods kritik og mistilld fra oppositionen.De fleste får en forhøjelseNaalakkersuisut har bedyret, at de vil kigge på løsningsfor-slag på problematikken frem mod 2023.Men både Demokraatit, Naleraq og Atassut mener, at æn-dringen på lov om pension og førtidspension først burdefremlægges, når alle barrierer og konsekvenser der giver etdårligere livsvilkår for ældre, er på plads.De understreger, at de går ind for forhøjet pension, men harsvært ved at sluge, at det vilpåvirke boligsikringsydelsenfor pensionister, der er lejere.Forslaget hæver også denhøjeste førtidspension, som erdet beløb der tildeles førtids-pensionister med den lavestearbejdsevne. Med forslagethæves den højeste førtidspen-sion således med 5.660 kr. omåret, hvilket giver 470 kronermere om måneden før skat.Inatsisartutloven træder ikraft den 1. juli 2022. Et fler-tal på 22 for, og fire imod,resulterer i vedtagelsen af lov-ændringer.Sydgrønlands El ApSV/ Per HolmAlt I El udføresPer Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81E-mail: sydel3920@gmail.comPostboks 527 • 3920 Qaqortoq
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Kommune Kujallermi meeqqerivinni aqutsisunut siusi-naartumik pilertortumillu iliuuseqarnissamik pikkoris-sarneqarneq meeqqanut eqqummaarinninnerulermikmalitseqassaaq.Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik Qallunaat Nunaat peqati-galugu meeqqanik sullissisut piginnaanngorsarneqassapput,suliniutit 16-iupput, meeqqanulli suli atualinngitsunut suli-niut 3 sammitinneqarluni.-Meeqqanik ukioqanngitsuniit arfinillit tikillugit ukiulinnutilloqarfittatsinni nunaqarfittatsinnilu sullissisut pikkorissar-tinneqarput, matumani meeqqap inuttut atugarisai aallaavi-galugit alapernaannerulernissaq meeqqallu pisariaqartitaiaallaavigalugit siusinaartumik iliuuseqartarnissaq siunerta-allutik, Kommune Kujallermi Perorsaanermut siunnersortiMalene Høegh-Olsen oqarpoq.Meeqqat ilaat meeqqerivimmeereerlutik atualeraangamikimmikkut pisariaqartitsinerat maluginiarneqalertarpoq,tamannali meeqqerivimmi siusinaartumik pilertortumilluiliuuseqartalernermi malugiginiarneqartalissaaq.-Meeqqat tamarmik assigiinngitsunik ilikkartariaaseqarput,pisariaqartitaallu tamarmik assigiinnatik. Meeqqerivinnitamani meeqqat mappitaartinneqarput, taamaalillutik ineri-artorneranni malinnaavigineqarsinnaanngorlutik. Taamaaliornitsigut meeqqat inuttut atugaat aallaavigalugitimmikkut pisariaqartitaat qanimut malinnaavigineqarsinna-anngussapput, Malene Høegh-Olsen oqarpoq.Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmiit inuit arfinillit meeq-qerivinni aqutsisunut piginnaanngorsaapput, kingornamalitseqartumik piginnaanngorsaajartoqqissallutik. Suliniut3 2021 – 2023 ilanngullugu meeqqerivinni sulisunik pigin-naanngorsaaneq ingerlatissavaat.Et kursus for daginstitutionslederne i KommuneKujalleq vedrørende tidlig og hurtig handling vil resul-tere i en mere effektiv overvågenhed over for børnene.I samarbejde med Uddannelsesstyrelsen og Danmark gen-
nemgik børnehavepædagogerne en kompetenceudvikling,hvor der var 16 projekter, men projekt 3 koncentrerede sigom førskoleeleverne.-Børnehavepædagogerne fra vores bygder og byer, derarbejder med børn fra 0 til og med 6 år, gennemgik et kur-sus, hvor formålet var at fremme tidlig opsyn på baggrundaf børnenes personlige vilkår og deres behov, sagde pæda-gogkonsulent i Kommune Kujalleq Malene Høegh-Olsen.Man er begyndt at bemærke særlige behov hos nogle afbørnene, der startede på skolen efter børnehavetilværelsen,men man vil fra nu af lægge vægt på at foretage et tidligtog hurtigt opsyn i daginstitutionerne.-Alle børn har forskellige indlæringsmetoder og har hverderes forskellige behov. I samtlige daginstitutioner har manen sagsmappe for børnene, således at man har mulighed forat følge deres udvikling. På denne måde får vi mulighed forat have en tæt opfølgning på børnenes behov ud fra derespersonlige behov, sagde Malene Høegh-Olsen.Seks personer fra Uddannelsesstyrelsen afholdte kompeten-ceudviklingen over for børnehavepædagogerne, og på etsenere tidspunkt vil man arrangere endnu en opfølgendekompetenceudviklingsforløb. De vil afholde en kompeten-ceudvikling for børnehavepædagogerne inklusivt Projekt 3for 2021 - 2023.

MMeeeeqqqqaatt    ssiiuussiinnaaaarr ttuummiikk    iinnuuttttuutt    aattuuggaaaattppii ll lluuggiitt     aallaappeerrnnaaaannnneeqqTTiiddll iigg    ooppssyynn    mmeedd    bbøørrnnss    ppeerrssoonnll iiggee    vvii llkkåårrPasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiAasaaneranimatoqqassaaq16.06.22 - 01.07.22



Great Greenland 2021-mi sinneqartuulaarsimagami suliajunngitsumik ingerlavoq. Siulersuisut allamik ataatsi-mik ilaasortaqalerlutik ingerlaqqipput.Great Greenland 2020-mi fire millioner koruuninik sinneq-artoorsimalluni siorna annikinnerulaanik angusaqarsima-voq.Great Greenlandimit 2021-mi sinneqartoorutigineqalaarsi-masut saqqummiunneqarsimapput.Great Greenland 2021-mi sinneqartuulaarsimagami suliajunngitsumik ingerlavoq. Siulersuisut allamik ataatsimikilaasortaqalerlutik ingerlaqqipput.KaaviiaartitaqarnerulersimasoqSuliffeqarfik 2021-mi 512.000 koruuninik sinneqartooru-teqarsimavoq, taakku ukioq manna naatsorsuutinut ilan-ngunneqassapput. Nammineq aningaasaatai 20.250.668koruuniupput.Great Greenland ukiuni arlaqartuni amigartooruteqartareer-luni ukiuni kingullerni marlunni sinneqartooruteqartarsima-voq.Siulersuisuni siulittaasup Juliane Henningsenip nalunaaru-teqarnermini pingaartllugu oqaatigaam tunisaqartarneq pit-saanerulersimasoq aamma naatsorsuutigisamit kaaviiaarti-taqarnerusoqarsimasoq.- Ukioq Coronaqarfioqqittoq Great Greenalandimut unam-millernaqqissimavoq, ukumili tunisaqarluarnerusoqarsima-voq aamma piniartunit puisit amiinik pisiaqarluartoqarsi-malluni. Kaaviiaartitat naatsorsuutigisamit pitsaanerusimap-put, ukiumut missingersuusianit 50 %-it sinnerlugit kaaviia-artitaqarnerusimagami. Sinneqartooruteqarluni angusat kaa-viiaartitaqarluarnerlu siulersuisunit naammagisimaarneqar-luarput.Ukiumi kaaviiaartitat 14, 7 millioner koruuniusimapput,ukiup siuliani 9,6 millioner koruuniusimallutik.
- 2021-mi naatsorsuutigineqarsimasutut pisiaqarluartoqarsi-mavoq. Immikkut pisassiissuteqartoqarsimavoq aammaukiuusimavoq pisiaqarfiulluartoq, 32.000-it sinnilaarlugitpisiarineqarsimapput. Piniartut Great Greenland A/S-imuttunisaqarsimasut piniarluarsimaqaat. Kitaani aataat tuni-neqarnerpaasimapput, Juliane Henningsen nalunaaruteqar-nermini oqarpoq.SiulersuisunngortutJuliane Henningsen (siulittaasoq)Freddy ChristensenNiels Eli BoassenNikoline ZeimerLouise BerthelsenAataat tunineqartut 2020-mi 14.210-usimariarlutik 2021-mi24.061-iusimapput. Natsiit amii tunineqartut 901-inik ikili-simallutik 2021-mi 8.127-usimallutik.Siulersuisut allamik ataatsimik ilaasortaqalerlutik inger-laqqipput, Erik Sviertsen siulersuisunit tunuarusussimam-mat. Taanna Freddy Christensenimit taarserneqarpoq. Freddy Christensen ilaatigut Kommuni Kujallermi aammaKommuni Qeqertalimmi atuarfeqarnermut atatillugu ataqa-tigiissaarisutut misilittagaqarpoq aamma Taermiut Camp-imik Qaqortumi piginnittuuvoq kiisalu Webdesign &Markedsføring.
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Et nyt pilotprojekt mellem Kommune Kujalleq ogGrønlands Politi skal forebygge stigningen i kriminalitetbegået af børn og unge i Sydgrønland.I Sydgrønland er en kedelig tendens begyndt at vise sig deseneste år. Ungdomskriminaliteten er steget, særligt når detgælder indbrud, hærværk, tyveri og til dels vold.Derfor går Kommune Kujalleq og Grønlands Politi nu sam-men om en forebyggende indsats i et pilotprojekt, hvor par-terne forpligter hinanden til at forebygge kriminalitetsud-fordringerne blandt børn og unge i Sydgrønland.Selvom partnerskabet udspringer af en ærgerlig tendens, såglæder borgmester i Kommune Kujalleq over den fællesindsats.-Det er trist at være vidne til, når særligt børn og unge for-falder til kriminalitet. Både for deres, borgernes og samfun-dets skyld har vi som kommune og politi et ansvar for atvende dén udvikling, og det ansvar tager vi selvfølgelig påos, siger Stine Egede og fortsætter.-Som myndigheder kan vi gøre meget hver især, men vi kangøre det endnu bedre sammen. Derfor er jeg glad for, at viforpligter hinanden til at prioritere at vende netop den hertendens, og jeg håber at lokalbefolkningen også vil tagegodt imod det.Lokalsamfundet i nøglerollePartnerskabsaftalen er ikke alene et tværgående samarbejde- det er samtidig et pilotprojekt, hvor det nye lokalråd forførste gang skal løfte en forebyggende indsats.
I pilotprojektet vil lokalrådet bestå af politikommissærenfra Qaqortoq politidistrikt samt Kommune Kujalleqs kom-munaldirektør, socialchef og forvaltningschef for skole,daginstitutioner, kultur, fritid og beskæftigelse.For at blive klædt bedst muligt på til opgaven og for atblive klogere på, hvordan lokalsamfundet oplever og hånd-terer udfordringen med ungdomskriminalitet, var lokalråds-medlemmerne sammen med borgmester Stine Egede pårundtur i Sydgrønland.Her mødte de mange lokale kræfter, som brænder for athjælpe børn og unge. Det var både ansatte hos offentlige ogprivate institutioner, frivillige i sportsforeninger, og folk deri privatregi engagerer sig i børn og unge samt forebyggendeindsatser.Ifølge politimesteren i Grønlands Politi, Bjørn Bay, er sam-arbejdet mellem lokale kræfter og myndigheder essentieltfor at indsatsen bliver en succes.-Det er vigtigt for de lokale børn og unge, at det er noglestabile og bæredygtige indsatser, som lever i det nære lokal-samfund, og som fortsætter med at være der over tid – ogsånår kurven forhåbentlig er knækket. Derfor er det helt afgø-rende, at lokalsamfundet også får en vigtig rolle at spille,siger Bjørn Bay og forstætter.-Som politi og kommune kan vi ikke skabe tryghed alene –men det kan vi sammen med lokalsamfundet. Derfor håberjeg også, at projektet vil give os en masse gode resultaterog erfaringer, som vi kan tage med videre i arbejdet, nårlokalrådene udrulles i resten af Grønland.Pilotprojektet forventes at starte op i efteråret 2022.
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Af Stine Egede, borgmester Kommune KujalleqDe fire kommunalbestyrelsesmedlemmer Naja Lund,Piitaq Lund, Sofia Olesen og Angutitsiaq Isbosethsenfra IA udtrykker i opslag på kamikposten.gl bekymringfor om kommunen gør nok i arbejdet for Narsarsuaqsfremtid. Jeg deler ikke denne bekymring.Det er vigtigt for mig at sige at vi som politikere er nødsa-get til at have et godt underbygget grundlag for at træffebeslutninger. Det er derfor vi har nedsat arbejdsgruppen forNarsarsuaqs fremtid sammen med Naalakkersuisut. Kommissoriet for arbejdsgruppen som blev vedtaget afsamtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i februar, dannernu grundlaget for arbejdsgruppens arbejde, som er i fuldgang. Arbejdsgruppen som består af embedsmænd fra Selvstyre og kommune, vil I den kommende tid involvereNarsarsuaq borgere i arbejdsgruppens arbejde. Den involve-ring, som allerede var lovet under borgermødet iNarsarsuaq. Innovation South Greenland, som koordinerer arbejdet formuligheder på erhvervsområdet, afholder f.eks. møde iNarsarsuaq i løbet af juni, med involvering af interessenterpå erhvervsområdet og politikere. Arbejdsgruppens arbejde vedr. analyse af borgernes job ogbeskæftigelsesforhold er også i gang.Jeg har aftalt med Naalakkersuisoq for Infrastruktur ogboliger Erik Jensen, at vi vil følge arbejdsgruppens arbejdetæt og afholde et statusmøde om fremdriften i arbejdsgrup-pen til efteråret. Dertil vil økonomiudvalget og kommunal-bestyrelsen blive orienteret om status på arbejdet på allederes møder. Det er forståeligt at borgere i Narsarsuaq føler sig usikre,når lufthavnen skal lukke om lidt over tre år. Borgerne harhenvendt sig til Kommunalbestyrelsen og Naalakkersuisutmed en lang række spørgsmål der mest vedrører ansættel-ses- og boligforhold. Fornævnte kommunalbestyrelsesmed-lemmer nævner i deres læserbrev specifikt at Naalakker-suisut bør sikre kompensation til husejere der har stiftetgæld og betale for borgere som ikke har råd til at flytte frabygden. Da sådanne spørgsmål ikke er under kommunalkompetence har jeg i mit svar derfor henvist borgerne tilNaalakkersuisuts besvarelse. Jeg forventer naturligvis atarbejdsgruppen tager de berørte spørgsmål op, for at under-søge hvilke muligheder der er, eller kan være, i forhold tilen retfærdig løsning. Afslutningsvist vil jeg opfordre til at vi bruger den aftaltearbejdsgruppe til at få afdækket alle de spørgsmål der ervedr.  Narsarsuaq borgernes fremtid, således at vi kan mod-tage anbefalinger og fremkomme med de bedst mulige poli-tiske løsninger, der vil komme som følge af et grundigt for-arbejde. Endvidere skal jeg understrege, at man altid kan søge at til-føje yderligere opgaver i kommissoriet, hvis der dukkerting op, som har været overset i forberedelsesfasen, ellerhvis der dukker andre relevante ting op, som kan være nyt-tige i arbejdet.
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Utoqqalinersianut inatsisip allanngortinneqarnissaanutpingajussaaneerinninneq pikkunartorsiorfioreersoq,Inatsisartuni amerlanerussuteqartut siunnersuut akuer-sissutigaat.Utoqqalinersiuteqartut qaammammut akileraarutit sioqqul-lugit 750 koruuninik pisartagaqarnerulissapput. TamannaInatsisartuni amerlanerussuteqartut ullumi 27. maj akuersis-sutigaat.Siunnersuummi ukiumut tunngaviusumik pisartakkat64.239 koruuniniit 73.239 koruuninut qaffanneqarput, aki-leraarusereernagit ukiumut 9.000 koruuninik ilaneqarlutik.Utoqqalinersiaqartulli inissianik attartortuusut pisartakka-minnik qaffaavigineqarunik inimut tapisiaqarnerat appartus-sanngussaaq.Tamanna Naleqqamit, Demokraatinit aamma Atassummit,suliap pingajussaaneernerani maluginiaqquneqarpoq isor-nartorsiorneqarlunilu.- Utoqqalinersiat qaammammut 750 koruuninik qaffan-neqarpata, aningaasat utoqqalinersiaqartut kaasarfiannut iki-navianngillat. Pisartakkat amerlanerulerpata, aamma pisor-tat utoqqalinersiallit kaasarfianiit aallernerusinnaalissapput,Jens Napaattooq oqaluttarfimmiit oqarpoq.- Salluliorfigineqartutut misigivugut. Minnerunngitsumilluutoqqalinersiuteqartut, inuuniarnermikkut pitsanngorsaavi-gineqarnissamik neriorsorneqarsimasut, salluliorfigineqar-put. Utoqqalinersiutaat qaffanneqassapput, inimulli tapissa-at appartariaqalissallutik, oqarpoq.Tatiginnikkunnaarneq qaqinneqartoqOqallinnerup ingerlanerani illuatungiliuttunit, tassa Naleq-qamit, Demokraatinit aamma Atassummit, Naalakkersui-sunut tatiginnikkunnaarnermik taasititsisoqarnissaanik piu-masaqartoqarpoq. Tamannali Naalakkersuisoqatigiinniitpinngitsoortinneqarluni.Utoqqalinersiat qaffanneqarneranut tunngatillugu, utoqqaatatugaannut tunngatillugu suliat tamaannga killinnginneri,isumaginninnermut Naalakkersuisumit, Jess Svanemiterseqqissarneqarpoq.
- uannaarutissaraarput utoqqaat atugarisaat pitsanngorsaaffi-gisinnaagatsigit. Utoqqalinersiat amerlineqarnerat ineqar-nermut tapiissutit ikinnerulersinneqarnissaannik kingune-qassasoq Naalakkersuisut sianiginngitsuunngilaat, JessSvane tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni oqarpoq.- Sulinerli tamaanga uninngilaq Naalakkersuisut ukiuni tul-liuttuni utoqqaat taakkununngalu soqutigisaqartut allat sule-qatigalugit utoqqaat pillugit iliuusissatut pilersaarutip atuu-tilersinneratigut utoqqaat pillugit suliassat pingaartillugitsuliaqarfigissammatigit, oqarpoq.Ilaqutariinnut peqqissutsimullu ataatsimiititaliami amerla-nerussuteqartut siunnersuutip akuersissutigineqarnissaainnersuussutigaat.Amerlanerusut qaffaavigineqarneq malugissavaatNaalakkersuisut nalunaareerput utoqqalinersiat qaffanneri-ni inimut tapeqartitsinermi akunnattoorutinut aaqqiissutissa-nik 2023-p tungaanut misissuissallutik.Demokraatilli, aamma Naleraq kiisalu Atassut isumaqarput,allannguutissatut siunnersuutip saqqummiutinnginneraniaporfissat akornutillu iluarsineqareersimasariaqartut,utoqqaat atugaat ingerlaannartumik pitsanngortinnissaatanguniarlugu.Erseqqissaapput utoqqalinersiat qaffanneqarnissaat taper-serlugu, iluaagaluguli tamatumunnga malitsigisaanik inimuttapit utoqqalinersiuteqartunut nikisinneqartarnissaat.Siunnersuummi qaffasinnerpaamik siusinaartumik soraar-nerussutisiaqartut aamma qaffaavigineqarput. Siusinaartumik soraarnerussutisiaqartut annerpaamik pisar-tagaqartut pisartagaat ukiumut 5.660 koruuninik qaffaavigi-neqarput, tassa qaammammut akileraarusiinnginnermi 470koruuniulluni.Allannguutissatut siunnersuut 1. juli 2022 atuutilissaaq. Inatsisartuni 22-t akuersillutik taasipput, sisamallu akerliul-lutik taasillutik.
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Qaqortumi utoqqaat peqatigiiffianni ilaasortat timimikaalatitsinissamik siunertaqartumik eqqakkanik katerse-qatigiipput.Qaqortumi utoqqaat peqatigiiffianni ilaasortat ataasinngor-nermi maajip 16-ianni ullaakkorsioqatigeereernerup kingor-na eqqakkanik katersipput.-Timimik aalatitsinissaq siunertaralugu utoqqaat peqatigiif-fiata illup ornittakkatta silataani eqqakkanik katersinissaqsiunniussimavarput. Ilaasortat peqataasut nuannisarlutikkaterseqataanerat takullugu nuanneqaaq, timimimmi aalatit-siniarluni eqqagassanik katersineq illup silataanut takujumi-narsititseqaaq, Utoqqaat peqatigiiffianni siulittaasoqTherkild Kleist oqarpoq.Storesøvej B-601-p eqqaa eqqagakkunik teqqaasimasunikcigaretsillu kimmivikuinik katersiffioreernermi kingornatakujuminarseqaaq, sumiiffiillu amerlanerusut eqqakkanikkatersiffiusinnaalluartut Utoqqaat peqatigiiffiata siulittaasuaisumaqarpoq.-Utoqqaat timimik aalatitsiniarnermik aallaaveqartumikeqqakkanik katersinerat neriuppunga aamma allanut mali-gassiuilluarumaartoq. Ikioqatigiillutami illoqarfitsinnieqqakkanik katersigutta illoqarfinnguarput aasarisseruttor-nerani saligaatsuussaaq, Therkild Kleist kaammatuuteqarlu-ni naggasiivoq.Medlemmerne af ældreforeningen Qaqortoq samleraffald for at bruge kroppen.Mandag d. 16. maj medlemmerne af ældreforeningen iQaqortoq samlede affald efter en fælles morgenmad.- Vi har besluttet os for at samle affald omkring ældrecen-tret med henblik på at bruges vores krop. Det er dejligt atse medlemmerne samlede affald og havde det sjovt, uden-oms arealerne er nu langt mere ryddelige efter opsamling afaffald, hvor hensigten er man bruger kroppen, sagde for-manden for ældreforeningen Therkild Kleist.
Rundt om Storesøvej B-601 ser det meget bedre ud efter deældre har samlet vindforblæste affald og cigaretskodder, ogformanden for Ældreforeningen siger at flere steder kansagtens blive renset op for affald.-Jeg håber at de ældre har sat et godt eksempel ved at samleaffald med henblik på at bruge deres krop. Til sommerenkan vores dejlige by blive skønt, hvis vi samler affald i fæl-leskab, slutter Therkild Kleist med en opfordring.
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Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude

  Størrelser:  m65 • M5 • C4

• Arbejdsrapporter  med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Lønsedler med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Blokke

Så kontakt din 
lokale trykker på:

64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com



Landbrugsrådet sigter efter flere mål for at øgeGrønlands egenforsyning af fødevarer med grønlandskelandbrugsprodukter. I april afholdt Landbrugsrådet et forsinket halvårlig møde,hvor der blev fremlagt flere målsætninger til fremtiden.- I 2024 skal der været opnået forskellige mål. I 2024 skalder blandt andet slagtes op til 23.000 lam, bygges et til tomoderne stalde om året. Sikre ny lovgivning, der gør detenklere at overtage eller etablere et nyt landbrug. Væregennemført en undersøgelse af muligheden for at ændre påmoderfårs- og indhandlingstilskud, fremgår det i en presse-meddelelse fra Sekretariatet for Landbrugsrådet.Positiv udviklingI 2021 blev der slagtet 71 kvæg, 190 rensdyr, 19322 lamsamt 1403 får. Derudover er der også andre iværksættere,såsom Greenlandic Greenhouse, som producerer salater tilmange spisesteder i Grønland samt kartoffel og majroeav-lerne i Sydgrønland.- Der sker en positiv udvikling hvad angår fødevarepro-duktion landbruget, dog ser Landbrugsrådet, at der er man-gel på udvikling af brug af skind og uld fra de slagtede dyr,som i dag bare brændes, påpeges det.Landbrugsrådet vil have et bredt syn på landbrugserhvervet,hvor forskning, politik og turisme også skal være en vigtigdel af landbrugsfokus.- Der er behov for, at skabe synergieffekt mellem de for-skellige tiltag der særligt er i Sydgrønland og den rolleønsker rådet at påtage sig. Derfor benytter Landbrugsrådetblandt andet de halvårlige møder til at også at afholdemøde med Naalakkersuisoq for Landbrug, KommuneKujalleqs borgmester og dele af kommunalbestyrelsen,
Innovation South Greenland, Inuili – Food CollegeGreenland, Neqi A/S, kvægavlere, rensdyravlere, fåreholde-re samt andre aktører i landbruget, fremhæves det.Innovative løsningerForkvinden for Landbrugsrådet, Natuk Lund Olsen, siger,at Landbrugsrådet skal være det samlende punkt for deenheder som berører landbruget.- Mangfoldigheden i rådet har medført, at rådet har fået etforsøgsudvalg, som skal se på landbrug med innovative ogforskningsmæssige øjne. Ligeledes er der etableret et lov-udvalg som skal gennemgå landbrugslovgivningen samt etforretningsudvalg som tager de løbende aktuelle sager. Landbruget er i fremdrift og de ambitiøse mål i landbrugs-strategien, medfølger naturligt økonomiske omkostninger,siger hun.Der er stor interesse i at have Grønland med i nordiske pro-jekter om landbrug, hvor bondeforeningen fra Færøerneblandt andet overvejer at besøge Sydgrønland, oplyses det.
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Great greenland holder skindet på næsen med et mindreoverskud i 2021. Bestyrelsen fortsætter med en enkeltændring.Efter et imponerende overskud på godt fire millioner kroneri 2020 må Great Greenland tage til takke med et merebeskedent overskud på sidste års resultat.Virksomheden kommer ud af 2021 med et overskud på512.000 kroner der videreføres til dette års regnskab. Egenkapitalen udgør herefter 20.250.668 kroner.De sidste to års overskud kommer efter en periode hvor Great Greenland har kørt med underskud i flere år.Øget indhandling og omsætningBestyrelsesformand Juliane Henningsen lagde i sin beret-ning vægt på at indhandlingen er forbedret og omsætning ersteget mere end forventet.- Endnu et år med Corona som har givet Great Greenlandendnu et udfordrende år, men et år med godt salg samt engod indhandling af sælskind fra fangerne. Omsætningen harværet over al forventning, en stigning på opover 50 % afdet budgetterede for året. Resultat med overskud og en godomsætning for året, anser ledelsen som særdeles tilfredsstil-lende.Årets omsætning endte på 14.7 millioner kroner mod 9,6millioner kroner året før.- Indhandlingen i 2021 har været over al forventning, menforventet. Ekstra kvote blev indført og det var et særdelesgodt indhandlingssår, lidt over 32.000 blev indhandlet. Fangerne som leverer til Great Greenlands A/S, har gjort enstor indsats. I Vestgrønland var det Grønlandssælen der harværet den primære store stigning i indhandlingen, påpegerJulianne Henningsen i sin beretning.Ny bestyrelseJuliane Henningsen (formand)Freddy ChristensenNiels Eli BoassenNikoline ZeimerLouise BerthelsenNyt bestyrelsesmedlem fra QaqortoqAntallet af indhandlet grønlandssæl er steget fra 14.210 i2020 til 24.061 i 2021. Indhandling af netsider er faldetmed 901 skind til 8.127 i 2021.Bestyrelsen fortsætter med kun en enkelt undtagelse daErik Sivertsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Han erstat-tes af Freddy Christensen, som blandt andet har erfaringsom Fagkoordinator i Kommune Kujalleq og KommuneQeqertalik og er medejer af Tasermiut Camp, Qaqortoq, også arbejder han freelance med Webdesign & Markedsføring.Udfører alt arbejdeinden for:JordarbejdeBorearbejde & SprængningsarbejdeVandledningsarbejde & KloakarbejdeTerrænarbejde & BelægningsarbejdeHalvrørsarbejdeBetonarbejdeVVS-arbejdePostboks 420, 3920 QaqortoqTlf.: 64 20 44Jens Tikile Simonsen • Mobil: 49 76 77E-mail: jenst@qef.glNikki Davidsen • Mobil: 24 17 17E-mail: jenst@qef.gl
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Allattoq Stine Egede, borgmester Kommune KujalleqKommunalbestyrelsimut ilaasortat Naja Lund, PiitaqLund, Sofia Olesen aamma Angutitsiaq Isbosethsen IA-meersut kamikposten.gl-ikkut saqqummiussillutikNarsarsuup siunissaa pillugu kommunip naammattu-mik iliuuseqannginnera aarlerissutigalugu allapput. Pingaartillugu oqaatigisariaqarpara uagut qinikkatut aala-jangiissagutta pinngitsoorata pitsaasunik tunngavissaqarta-riaqaratta. Tamannalu pillugu Narsarsuup siunissaa pillugusuleqatigiissitalaiorsimasugut Naalakkersuisut peqatigalu-git. Suleqatigiissitamut suliassiissutit februaarimi kommunalbe-styrelsimut ilaasortanit tamanit akuersissutigineqartut sule-qatigiissitap sulinerani aallarteruttortumi tunngavigineqar-tussaapput. Suleqatigiissitat Namminersorlutik Oqartussanitkommunimillu atorfilittanik inuttaqartut piffissami aggersu-mi suleqatigiissitap sulinerani Narsarsuarmiunik peqataatit-sissapput. Tassa peqataatitsineq Narsarsuarmi innuttaasunikataatsimiititsinerni neriorsuutigineqareersimasoq.inuussutissarsiornikkut periarfissanik suliaqarnermi ataqati-giissaarisuusoq ilaatigut Narsarsuarmi juunip ingerlaneraniataatsimiititsissaaq inuussutissarsiornermut attuumassuteq-artunit qinikkanillu peqataaffigineqartumik.Suleqatigiissitap innuttaasut suliffissaat pillugit misissueq-qissaarnera aamma aallartereersimalerpoq.Attaveqaatinut ineqarnermullu Naalakkersuisoq Erik Jensenisumaqatigiissuteqarfigaara suleqatigiissitap sulineraniqanimut malinnaaffigissagipput kiisalu ukiap ingerlaneranisuleqatigiissitat killiffiat pillugu ataatsimiititsissalluta. Tamatuma saniatigut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq
kiisalu kommunalbestyrelsi ataatsimiittarnerminni tamanikilliffimmik ilisimatinneqartarput.Ukiut pingasut sinnilaarlugit qaangiuppata mittarfiup matu-sussanngornera pillugu Narsarsuarmiut nalornissuteqarsim-appata paasilluarsinnaavarput. Innuttaasut apeqqutinik qas-seerpassuarnik annermik atorfeqarnermut ineqarnermullutunngasunik Kommunalbestyrelsimut Naalakkersuisunullusaaffiginnissuteqarsimapput. Kommunalbestyrelsimut ilaa-sortat siuliani taaneqartut atuartartut allagaanni oqaatigaatNaalakkersuisut illuutilinnut akiitsoqartunut aaqqiissuteqar-nissaq qularnaartariaqaraat kiisalu innuttaasut nunaqarfim-miit nuunnissaminnut akissaqanngitsut akiliuttariaqarlugit.Naatsorsuutigaara apeqqutit saqqummiunneqartut suleqati-giissitanit soorunami oqaluuserineqarumaartut naapertuillu-artumik aaqqiinissamut periarfissat suuneri misissorumallu-git.Naggasiutigalugu kaammattuutigissavara suleqatigiissitatisumaqatigineqarsimasut atussagivut Narsarsuarmiut siunis-saannut apeqqutit tamarmik qulaajarnissaannut, taamaalillu-ta peqqissaartumik sulinerup kingorna politikkikkut aaqqi-issutissat pitsaanerpaat pillugit kaammattuutinik tigusaqar-sinnaaniassagatta aalajangiisinnaaniassagattalu.Aamma erseqqissassavara piareersarnerup nalaani takkuit-suugaqartoqarsimassappat, imaluuniiit sunik sulinermi ilua-qutaasussanik saqqummertoqassagaluarpat, suliassarititaa-sut ilaneqartuaannarsinnaammata. 
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