


Kalaallit Airportsimit Qaqortumi timmisartoqarfissapillutassaata angissusissaa allanngortinneqarnianngilaqatuuffissaalu peerneqarniaratik, missingersuusiarineq-arsimasulli tatineqarsimasut, pisortaaneq oqarpoq.
Kalaallit Airportsimit (KAIR) sapaatip-akunnerani matuma-ni saqqummiunneqarpoq, Qaqortumi timmisartoqarfissapillutassaanik sanaartornissamut ingerlatseqatigiiffik isuma-qatigiissuteqarsimasoq.
Tassunga atatillugu MT Højgaard suleqatigineqalersima-voq, sanaartornissarlu pillugu kingusinnerusukkut isumaqa-tigiissusiornissaq siunniunneqarsimalluni.
KAIR-imi pisortaanerup Jens R. Lauridsenip Sermitsiaq-.AG-mut itisiliilluni oqaatigaa, piffissami sivisuumi sulia-riumannittussarsiuussisoqareersoq, maanna MT Højgaardneqerooruteqarsimasunit kisinngorussimasoq suleqatigiin-nissamik isumaqatigiissuteqarfigineqarsimasoq.
Suliariumannittussarsiuussinerli isumaqatigiissummik

atsiornermik kinguneqarsimanngilaq, suleqatigiinnissamilluisumaqatigiissummi siunniunneqarsimavoq isumagisassatnaammassineqassasut, sanaartorneq missingersuusiarineq-arsimasut iluini aallartinneqarniassammat.
Immikkuualuttunik allannguisinnaaneq apeqqutaasoqIllutassap angissusissaa, ilulissaa atuuffissaalu allanngortin-neqarnianngitsut, pisortaaneq oqarpoq:
- Ilaatigut sanaartornermi atortussat akiisa qaffakkiartorne-rat pissutigalugu suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqar-simavugut. Missingersuusiarineqarsimasut tatineqarmata.
- Illutassap angissusissaa, ilulissaa atuuffissaaluunniitallanngortinneqassanngillat. Ilaatigut sanaartornermi ator-tussanik toqqaaniarnermi immikkuualuttut assigiinngitsutallanngortinneqarsinnaanerat apeqqutaavoq, Jens R. Lau-ridsen oqarpoq.
Qaqortumi Timmisartoqarfiliornissamut missingersuusiari-neqarsimasut siorna ilaneqartput, suliniut aallaqqaammut
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Kalaallit Airports vil ikke ændre størrelse eller fjernefunktioner fra terminalbygningen i Qaqortoq, men bud-gettet er presset, siger direktør.
I denne uge har Kalaallit Airports(KAIR) offentliggjort, atselskabet har indgået et samarbejde om terminalbygninger-ne til lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq.
Samarbejdet er indgået med MT Højgaard og med henblikpå senere at kunne indgå en totalentreprisekontrakt om byg-geriet.
Direktør i KAIR, Jens R. Lauridsen, uddyber overforSermitsiaq.AG, at samarbejdsaftalen er indgået efter et

længere forløb med en udbudsproces, hvor der nu kun erMT Højgaard tilbage.
Udbudsprocessen har dog ikke ført til underskrivelse af enkontrakt, og det nye samarbejde har nu til hensigt at fåenderne til at nå sammen, så byggeriet kan opføres indenfor budgettet.
Et spørgsmål om at skrue på detaljerDer bliver ikke ændret ved størrelse, design eller funktionerpå bygningen, siger direktøren:
- Det er blandt andet stigende materialepriser, der betyder,at vi indgår det partnerskab.
Budgettet er presset.- Men der bliver ikke ændret i størrelse eller funktioner ibyggeriet. Der er et spørgsmål om eksempelvis at ændreforskellige detaljer i blandt andet valg af byggematerialer,siger Jens R. Lauridsen.
Budgettet til opførelse af Qaqortoq Lufthavn blev kraftigtudvidet sidste år, fordi projektet har vist sig dyrere endførst beregnet. Af finanslovsaftalen for 2022 fremgår det, atder var et finansieringsbehov på 462 millioner kroner i for-bindelse med, at politikerne valgte at holde fast i, at lan-dingsbanen skal være 1.500 meter.
- Klar ambitionKan I holde jer inden for det nuværende budget?- Det har vi haft en drøftelse om med MT Højgaard, og vihar en klar ambition om, at vi kan nå i mål inden for denskive, vi har at gøre godt med.
- Vi har en klar en ambition om at nå inden for budgettet,siger Jens R. Lauridsen.
Projektet i Qaqortoq giver ikke overskud rent samfunds-økonomisk, og derfor kan Naalakkersuisut ikke låne pengetil projektet, der så at sige skal betales kontant. Derfor vildet gå udover landskassen, hvis budgettet overskrides.
Derfor skal lufthavnen også opføres og drives i separat fralufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Qaqortoq Lufthavn opføressåledes i regi af Kalaallit Airports Domestic.
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af Rainer Permien
Med henvisning til et indlæg fra ISG i GreenlandHolding 40s Uge 39
Overskriftens betydning antyder en forhåbning med lidtoptimisme for forbedringer af befolkningens velfærd og -måske!- bedre vilkår for erhvervslivet i KommuneKujalleq!
Hvem ved, om de gode intentioner kan realiseres i fremti-den, men hvornår og hvordan?
Replikkerne i indlægget:Samarbejde skaber resultaterSå sandt som skrevet, men hvilket samarbejde?
Jeg har endnu ikke oplevet et samarbejde fra forvaltningerhos kommunen, men nærmest afvisninger ved henvendel-serne og ligeledes uden et tilbagesvar!
Spørgsmålet: hvornår etableres et samarbejde? Der skalmindst være to til en dans!
Skabe en bæredygtig udvikling for borgerne i kommu-nen & flere arbejdspladserKommunen skal generere grundlaget og skabe forudsætnin-ger med muligheden for at optimere udviklingen for borger-ne, som også inkluderer oprettelser af muligheder for flerearbejdspladser.
Velfærd og et veludviklet erhverv er essentiel og ubrydeligebindeled for udvikling i alle samfund.
Hvis et bindeled brydes og ikke genetableres, som tilfældeti vores kommune, sænkes tilsvarende velfærden i samfun-det og omvendt i erhvervsudviklingen; samme princip veden vægt med to vægtskåle. Princippet er lige så gældendefor andre eksempler som:Mangel på ressourcer i virksomheder, uddannelsessteder ogen væsentlig mangel i prioriteringer af lokale virksomhe-der; en opgave for ISG til at skabe en bæredygtig udviklingi Kommune Kujalleq!
Tiltrække nye borgereForudsætninger er, at byen har eller får tilført ressourcer,for at kan anvise boliger til nye borgere og institutionsplad-ser til familier med børn, samt en optimering og forbedringaf folkeskolens ry.
Vision om 20% af Grønlands befolkning skal bo iKujalleq i 2030Det er imposant og bemærkelsesværdig at have visioner ikommunen som kan udklækkes til realiteter, men kan kom-munen økonomisk realisere visionen, når ikke meget er sketi de sidste 20år?
Vi får det umådelig svært ved at tiltrække investeringer, davi endnu ikke har nødvendige udviklings muligheder i bag-landets planlagte områder.

Den nye lufthavn i Qaqortoq kan ikke realisere et boom afnye borgere, men en strategiplan kan være et incitament forat motivere udviklingen. Kommunen skal sørge for de basa-le forudsætninger med at byggemodne byggegrunde ogboliger med en garanti for, at kommunen fortsat investerer iområdet og derved i samfundets fremtid, eller vil strategi-planen smuldre og tilmed hele visionen.
Synlighed & FokusNøgleordets betydninger afkræver et samarbejde, for atfremme udviklingen i samfundet.
Samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, kommunenmed ISG burde etablere et forum med en velfungerendekoordinering af kommunikation og gensidige forståelser iinteresseområderne.
Et forum, som skal løfte opgaven og aktivere interessen isamfundet, for først at tænke lokalt og efterfølgende globaltved udliciteringer, almindelige arbejdsopgaver og eller købaf varer.
Derved aktiveres en nytænkning i samfundet med et force-ret engagement i udviklingen og et nyt kommende bedrevelfærd for alle borgere på tværs af samfundet i hele kom-munen.
Fremtidens muligheder for udviklingen af alle grene i sam-fundet baseres på prioriteringer af lokale virksomheder,uanset størrelser, dog med et loyalt støtte på tværs i helekommunen.
SYNLIGHED og FOKUS forudsætter en tæt kontakt tilhver enkelte virksomhed og med et krav for et væsentligtengagement af ISG i udviklingen for et troværdigt samar-bejde på alle de nødvendige kon-taktflader i alle erhvervs-grene på tværs i Kommune Kujalleq.
Troværdigheden baseres på gensidighed og med korrespon-dancer som besvares af myndighederne!

Det gode liv i Kujalleq!

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



Ernisarfiup ammaqqinnissaa anguniarlugu Peqqissu-tsimut Aqutsisoqarfik nakorsanik pilattaasinnaasunikQaqortumi atorfinititsiniarlutik suli suliaqarput.Peqqissutsimut naalakkersuisoq Mimi Karlsen taamaoqarpoq.
- Qaqortumi napparsimmaviup nunap immikkoortuani nap-parsimmavittut atuunneranut annikillisaanissamik pilersaa-ruteqanngilagut.
Nunap immikkoortuani kujataani napparsimmaviup siunis-saa pillugu taama ersaritsigisumik Peqqissutsimut naalak-kersuisoq Mimi Karlsen (IA) oqariartuuteqarpoq.Suliaq naatsumik - Qaqortumi ernisarfiup matuneqarnera
Qaqortumi ernisarfik 2023-mijanuaari tikillugu matugallarneqar-toq PeqqissutsimutNaalakkersuisoqarfiup aggustiminalunaarutigaa.
Peqqinnissamut aqutsisut piffissamisivitsortumi nunap immikkoortuaninapparsimmavimmut pilattaasartu-mik atorfinitsitsiniarnerat iluatsissi-manngilaq.
Napparsimmavimmi pilattaalluniernisitsisinnaanisunik, aanaarner-mik isumaginnissinnaasunik kiisalumeeraaqqami inoorlaami allatutnaatsorsuutiginngisanik isumagin-nissinnaasumik pilattaasussaq-anngilaq.

Tassunga taarsiullugu nunatta kujataani naartusut NuummutDronning Ingridip Napparsimmavissuanut ukiortaap tun-gaanut erniartortassapput.
Nunap immikkoortuata napparsimaviata siunissaa pilluguErnisussiortut Kattuffiat aamma Peqqinnissaq PilluguKattuffiit, PKK ernumassuteqarlutik oqariartuuteqarput.
Napparsimaviup peqqissaaviinnartut atortariqalersinnaaneraernumassutigaat.
Nakorsanik pilattaasinnaasunik atorfinititsiniarnerup ajorna-kusoornera pissutigalugu aappaagu januaarip tungaanuternisarfik matuneqarallarpoq, ernisarfimmi ammassappatpilattaasinnaasunik nakorsaqartariaqarpoq. Tamannalu ernu-
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Peqqissutsimut naalakkersuisoq Mimi Karlsen 



malersitsivoq.
Taamaammat naartusut Nuummi Dronning Ingridip Nap-parsimavissuanut erniartortaqariaqalerput.
Nakorsanik pilattaasinnaasunik kujataani napparsimavim-mut atorfinititsiniarneq peqqinnissaqarfiup ilungersuullugusulissutigigaa Naalakkersusoq Mimi Karlsen oqarpoq.
Nunatsinnut peqqinnissaqarfimmut atorfinititsiniaallutiksuleqatigiit Danmarkimiittut taassuma tikeraaqqammerpai.- Sulqatigiit taakku Danmarkimi sulisut peqatigiiffiinik A-kassinillu suleqateqarput, atorfinissinnaasunik sulisussar-siorlutik angalasarput soorlu Odensemi Universitetshospi-taimut Rigshospitalimut allanullu. Taamaammat pilattaasar-tunik Qaqortumi atorfinissinnaasunik pissarsiorneq assoroo-ruppaat, Mimi Karlsen oqarpoq.
Ernumassut: Ataatsip soraarnera tuniluuttarpoqNapparsimavimmi ernisarfiup matuneqarnera ErnisussiortutKattuffianik PPK-millu kisimi ernumanartinneqanngilaq.
Sulisut aalajangersimasut assersuutigalugu nakorsat pilat-taasartut soraaraangata, aalajangersimasumik allamik sulial-lit aamma soraartarnerat ilimanaateqarpoq.
Sulisullu aalajangersimasut suleqatigiinnissaat katsorsaa-nerni amerlasuuni pinngitsoorneqarsinnanngilaq, taamaam-mat aalajangersimasumik suliallit arlaannaalluunniit ami-gaataaleraangata sullissineq kipiluttunarsisarpoq.
Piffissami qaninnerpaami ernisarfik sulisut pisariaqartin-neqartut sulisoralugit ammaqqinngippat, Qaqortumi nunapimmikkoortuatut napparsimaviup peqqiissaaviinnartutatuuttariaqalersinnaanera peqqinnissamik suliallit peqati-giiffiissa aarleqqutigaat.
Sulisullu kissaataat ernumassutaallu Mimi Karlsenip paasil-

luarsinnaanerarpai.
- Suliffimmi suleqateqarnissamik kissaateqarneq eqqumiigi-nanngilaq. Tamanna tamani atuupput aamma Nuummi.Kisianni tassa sulisut Qaqortumi pisariaqartinneqartut ator-finitsinniarlugit suli ilungersuuteqarpugut, Mimi Karlsenoqarpoq.
Uummannami Aasiannilu ernisarfiit 2017-imi aamma 2019-mi matugallarneqarnerisa kingorna ammaqqissimannginne-rat, ernisussiortut siulittaasuata tikkuarpaa.
Kujataani aamma taama pisoqarnissaa taassuma aarleqquti-gaa.
Qaqortumi taama pisoqannginnissaa Mimi Karlsenip KNR-imut neriorsuutigerusunngilaa, Kisianni ima oqarluni:- Politikeritut qulakkeerinnissinnaanngilanga, kisianniQaqortumi pilattaasinnaasumik nakorsaqalernissaa ilunger-suutigaarput.Pasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiNal. 11.00 - 17.00Oqarasuaat 49 44 60



Sorte plastikposer med urin og fæces på dumpe og istrandkanten kan vi ikke være bekendt, siger naalak-kersuisoq for blandt andet miljø Kalistat Lund (IA).
Alt for mange steder ligger der stadig her i 2022 sorte pla-stikposer med urin og fæces og sviner. Det er uhygiejnisk,og plastikken forurener naturen og skader dyrene, konstate-rer Kalistat Lund, der har arvet et gammelt og stort uhygiej-nisk problem, der bedst vil kunne løses med rindende vandog kloakker alle beboede steder.
Ansvaret for natrenovationsområdet er kommunernes, menhan erkender at det er svært for kommunerne at finde mid-ler nok til området, da kloakering er en meget dyr løsning.

Derfor arbejder han på at støtte kommunerne med at findealternative løsninger.
Det er ikke fordi, man ikke har forsøgt at gøre noget. Derhar været utallige forsøg og tiltag. Årligt er der blevet afsatpenge gennem Miljøfonden til at igangsætte projekter mednye løsninger på natrenovation. Projekterne har omhandletforskellige udviklinger af natrenovationsområdet, og omfat-ter blandt andet projekter om indkøb af slamsuger, poseløsetoiletter med lukket rensemekanisme, komposteringstoilet-ter, forbrændingstoiletter, muldtoiletter og renovation afnatrenovationsramper.
- Men der er ikke lavet en struktureret opsamling af videnog erfaring på området, hvil-ket har betydet gentagne fejl-slagne forsøg, og at vi ikkehar løst problemet, konstate-rer Kalistat Lund med hen-visning til et notat, som hansdepartement har udarbejdet.

- Der er nu igangsat et forsk-ningsprojekt, der skal samleerfaringer og komme medanbefalinger til sanitæreudviklinger i byer og bygder.Formålet er at kortlægge ogvurdere alternativer til pose-toiletter. Jeg håber resultater-ne vil kunne bruges til at laveen strategi for, hvordan vi fårløst problemerne med pose-toiletterne, fortæller KalistatLund.
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Knapt 38 borgere i Nanortalik og 16 borgere i AlluitsupPaa mødte op til borgmester Stine Egedes borgermøderde to steder den 11. og 12. oktober.
Stine Egede kunne i Nanortalik blandt andet fortælle bor-gerne at asfalteringen af vejene i Nanortalik nu er gennem-ført, at kommunen har planer om at genåbne en boligbloksom også kan bruge til bedre forhold for de psykisk handi-cappede og skal åbne et længe ønsket vaskeri.
Borgerne i Nanortalik havde spørgsmål til blandt andet pla-nerne for de mange tomme boliger, behovet for ældre ogungdomsboliger, anbringelse af børn udenfor hjemmet samt

beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Kommunalbestyrelsen skal på sit næste møde beslutte hvil-ke tomme boliger/bygninger der skal sælges i Narsaq. 
Processen med at få overblik over salgbare, renoverings-eller saneringsmodne boliger vil fortsætte til vi har væretalle kommunens boliger igennem. Bygningerne i Nanortaliker de næste på listen og vi skal have fortsat fokus på at fånok med ældreboliger, siger Stine Egede og fortsætter.
-Hvis der skal komme flere borgere i beskæftigelse kræverdet et meget mere koordineret og større samarbejde mellemMajoriaq og erhvervslivet. Vi ønsker en evaluering af hvor-ledes samarbejdet kører i vores kommune, så vi kan arbejdemålrettet mod at få ledigheden ned i kommunen.
Borgerne i Alluitsup Paa havde med deres spørgsmål fokuspå bedre veje, mere hjemmepleje, løse hunde, affaldsaf-brænding, planerne med de mange tomme huse og hashpro-blemet.
Alluitsup Paa er en bygd hvor der er sket en kraftig ned-gang i antal borgere. Der er registeret 167 borgere i bygden,hvoraf blot 10-12 er elever i den store moderne skole og 4børn går i børnehaven.
-Hashmisbruget er nærmest over det hele, og det er svært atkomme til livs. Men vi må ikke tabe de nye generationer tilet liv i misbrug og ustabil livsførelse. Den tidlige indsats ervigtig og fra kommunens side skal vi være bedre og klar tilat samarbejde med borgerne om en sundere livsstil, sigerStine Egede.
Udover borgermøderne de to steder, besøgt Stine EgedeAappilatooq og Narsarmiit, hvor der var hhv. en forsinketfælles frokost i anledning af Aappilattoq´s 100 års jubilæ-um, hvor borgmesteren blev forhindret i at deltage i som-mer pga. vejrmæssige forhold. I Narsarmiit var der tilsynpå de fem bygninger, som kommunen har købt af Tusass. 
Den ene bygning bliver brugt som ny skole og udnyttelsenaf de andre bygninger skal planlægges sammen med for-valtninger og bygdebestyrelse.
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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
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Qaqortumi mittarfissami terminalip illutassaanuttamakkiisunut sanaartugassanut akigititassanut isuma-qatigiissuteqarnissaq siunertaralugu, ataatsimoorlunisanaartugassamut pilersaarusiornerup ingerlanissaa pil-lugu suleqatigiinnissamut isumaqatigiissut KalaallitAirports Domestic-ip aamma MT Højgaard-ip atsioqq-ammerpaat.
Qaqortup timmisartoqarfissaani mittarfiliortussamik qangalipissarsisoqareeraluartoq, terminalit illutassaanik sanaartor-titsinissaq tusarliunneqarsimanngilaq.
Maannali tamanna pillugu nutaarsiasssaqalerpoq. KalaallitAirportsimimiimmi Facebookikkut nalunaarutigineqarpoqsuleqatigiinnissamik isumaqatigiissummik atsioqatigiissi-masut.
Qaqortumi timmisartoqarfissap illutassaanik sanaartornis-saq siunertaralugu suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteq-artoqarpoq.
2023-mi isumaqartigiissuteqartoqarnissaa naatsorsuuti-gineqartoq- Qaqortumi terminalip illutassai sanaartugassanut akigiti-tassanut isumaqatigiissutit angisuut, mittarfiliornerni pinga-suusuni amigaatigisatta, kingullersaraat. MT Højgaard-imutsuleqatigiinnissamut isumaqatigiissutip tamatuma inissitsin-nissaanut qaninnerulersippaatigut, taamaattumik tamannanuannaarutigaarput, Aviaaja Karlshøj Knudsen tusagassior-fitsigut nalunaaruteqarnermi oqarpoq.
Kalaallit Airportsimit sanaartugassanut akigititassanut isu-maqatigiissutip inaarutaasup 2023-mi naammassineqarsi-manissaa naatsorsuutigineqarpoq. MT Højgaard Nuummiimarpik ikaarlugu angalasartunut mittarfissami terminalitillutassaanik, kiffartuussivimmik tårnemillu sanaartornis-samik isumaqatigiissuteqarfigineqareersimavoq. 

Ingerlatseqatigiiffimmi pisortaanerup suliassat isumagineq-arnissai qilanaaraa:
Suleqartigiinnissamut qilaaartoq- Suliassaq annertuujuvoq pissanganarlunilu. Aallaqqaataaniilli peqataanissatsinnut aammalu suliassappitsaanerulersinnissaanut ilaatigut Nuummi suliassamitmisilittakkatta annertuut atorluarnissaannut, isumaqatigiis-sutip taassuma periarfissippaatigut. Aamma QaqortumiKalaallit Airports-ip suleqatigilluarnerata ingerlateqqinnis-saa qilanaaraarput, MT Højgaard Grønlandimi pisotaaneqTorben Nielsen oqarpoq.
Ilulissani timmisartoqarfissap illutassaanik sanaartortussatutKJ Greenland isumaqatigiissuteqarfigineqarsimavoq.Qaqortumi Timmisartoqarfissap 2025-p qiteqqunneranisuliaralugu naammassineqarnissaa atuutsinneqalernissaalupilersaarutaavoq. Canadami suliffeqarfik Pennecon mittar-fliortussaaavoq.
Qaqortumi timmisartoqarfissaq aningaasaqarnikkuttatineqarsimasoqKAIR-imi pisortaanerup ukioq-manna siusinnerusukkutnalunaarutigaa, illutassanik sanaartornissaq missingersuutitiluini ingerlanneqarnissaa naatsorsuutigineqartoq.
Siorna ukiakkut Inatsisartuni politikkerit Qaqortumi suliniutannaanniarlugu iliuuseqarput, tassani Kalaallit Airportsimutimmikkut 400 millioner koruuninik politikkerit aningaasa-liissuteqarput, taamaalillutillu timmisartoqarfissap en milli-ard koruunit sinneerlugit akeqarnissaa akuersaarlugu. 
Tamanna pisimavoq, Kalaallit Airportsip aallaqqaammutmissingersuusiarineqarsimasut iluini timmisartoqarfiliortoq-arsinnaanngitsoq nalunaarutigimmagu.
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Eqqaavissuarni sissallu killingani puussiarsuit plastikkitqernertut quumik annanillu imaqartut akueriinnarsin-naanngilavut, ilaatigut Avatangiisinut Naalakkersuisoq,Kalistat Lund (IA), oqarpoq.
2022-mi maanna suli sumiiffinni amerlavallaani puussiar-suit qernertut quumik annanillu imaqartut mingutsitsipput.Tamanna maajunnartuuvoq, plastikkillu pinngortitamikmingutsitsipput uumasunullu ajoqutaallutik, Kalistat Lund,ajornartorsiutitoqarsuarmik annertuumik maajunnartumillu,inoqarfinni tamani kuuinnartumik imeqalernikkut kuuffiler-suinikkullu ajunnginnerpaamik aaqqinneqarsinnaasussamikkingornutaqarsimasoq, maluginiakkani tunngavigalugitoqarpoq.
Anartarfeqarnermut akisussaaffik kommunit tigummisaraat,kisianni pineqartumut aningaasanik naammattunik nassaar-niarnissap kommuninut ajornakusoortuunera taassuma nas-suerutigaa, kuuffilersuineq aaqqiissutissatut akisoorujus-suummat. Taamaattumik aaqqiissutissanik allaanerusuniknassaarniarnermi kommunit tapersersornissaat sulissutigaa.Imaanngitsoq qanoq iliuuseqarfiginiarlugu misiliisoqarsi-manngimmat. Misiliinerit suliniutillu kisissaanngitsut inger-lanneqartarsimagaluarput. Suliniutit anartarfeqarnermuttunngasuni aaqqiissutissanik nutaanik imaqartut aallartisar-nissaannut Avatangiisinut Aningaasaateqarfik aqqutigalugu

ukiumoortumik aningaasanik immikkoortitsisoqartarsima-voq. Suliniutini anartarfeqarnermut tunngasunik ineriartor-titsinerit assigiinngitsut pineqartarsimapput, ilaatigut kin-nernik milluaatinik pisinissamut suliniutit, anartarfinnikpuussiartaqanngitsunik matoqqasumik saliivittalinnik, anar-tarfinnik issunngortitassanngortitsisartunik, anartarfinnikikuallaavittalinnik, anartarfinnik issunngortitsisartunikaamma anartarfinnik imaarsivinnik nutarterinernik suliniu-tit.
- Kisianni pineqartumi ilisimasanik misilittakkanik aaqqis-suussaasumik katersisoqarsimanngilaq, tamannalu misile-raanerit iluatsinngitsooqattaartarnerannik ajornartorsium-millu aaqqiisimannginnitsinnik kinguneqarsimalluni, Ka-listat Lund, allakkiaq naalakkersuisoqarfimminit suliarineq-arsimasoq innersuussutigalugu, oqarpoq.
- Ilisimatusarnermi suliniummik, misilittakkanik katersisus-samik aamma illoqarfinni nunaqarfinnilu eqqiluisaarnikkutineriartornernut inassuteqaateqartussamik, maanna aallartit-sisoqarsimalerpoq. Siunertaq tassaavoq anartarfinnut puus-siartalinnut tunngasunik qulaajaaneq taakkununnga taarsiul-lugu aaqqiissutissanik allanik nalilersuineq. Neriuppungainerneri anartarfinnik puussiartalinnik ajornartorsiutit qanoqaaqqiiviginissaannut periusissiamik suliaqarnissamut ator-sinnaassasut, Kalistat Lund oqaluttuarpoq.
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Sundhedsledelsen arbejder stadig på at skaffe kirurgertil regionssygehuset i Qaqortoq, så fødestedet kan åbneigen. Det siger naalakkersuisoq for familie og sundhed,Mimi Karlsen.
- Vi har ingen planer om at nedgradere regionssygehuset iQaqortoq.
Så klart formulerer naalakkersuisoq for familie og sundhed,Mimi Karlsen (IA), fremtidsplanerne for hovedsygehuset iRegion Kujataa.
Sagen kort - lukning af fødested i QaqortoqI august meddelte Departement for Sundhed, at Qaqortoqlukker som fødested frem til januar2023.
Sundhedsledelsen har forgæves for-søgt at få ansat en kirurg tilregionssygehuset over en længereperiode.
En kirurg er nødvendig for atkunne opretholde et fødested, hvisder opstår kejsersnit, blødnings-komplikationer eller kritiske til-stande hos den nyfødte.
I stedet skal gravide kvinder iSydgrønland ind til nytår flyve tilNuuk for at føde på DronningIngrids Hospital.
Både Ernisussiortuunerit Kattuffiat(Jordemoderforeningen) og

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit, PPK (Det GrønlandskeSundhedskartel) har ellers udtrykt bekymring for fremtidenfor regionssygehuset i Qaqortoq.
Her er frygten, at sygehuset kan være på vej til at blivenedgraderet til et sundhedscenter.
Bekymringen kommer efter, at sygehuset har måtte lukkesom fødested foreløbig frem til januar næste år, fordi dermangler kirurger, som blandt andet er nødvendige underfødsler med kejsersnit.
I stedet må gravide kvinder flyve til Nuuk for at føde påDronning Ingrids Hospital.
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Naalakkersuisoq for familie og sundhed, Mimi Karlsen.



Men sundhedsvæsenet arbejder benhårdt på at tiltrækkekirurger til sygehuset i Sydgrønland, siger naalakkersuisoqMimi Karlsen.
Hun har netop været i Danmark for at besøge den enhed,der arbejder med at rekruttere sundhedspersonale tilGrønland.
- De samarbejder med fagforeninger og a-kasser og rejserrundt forskellige steder for at finde folk, der kan rekrutterestil Qaqortoq, blandt andet fra Odense Universitetshospitalog Rigshospitalet og andre steder. Så der bliver stadig

arbejdet hårdt på at finde kirurger til Qaqortoq, siger MimiKarlsen.
Bekymring: Én kollegas opsigelse fører til flere opsigel-serHos Ernisussiortuunerit Kattuffiat og PPK går bekymringendog på mere og andet end blot sygehuset som fødested.
For når én faggruppe, som for eksempel kirurger, forladeret sygehus, er der stor risiko for, at andet fagpersonale ogsåvælger at tager deres tøj og søge et andet sted hen.
Det forskellige sundhedspersonale er nemlig så afhængigeaf hinanden til en lang række behandlinger, at det kan væresvært at få tingene til at hænge sammen uden den ene eller anden faggruppe.
Ledelsen i fagforbundene inden for sundhedsvæsenet erderfor bekymrede for, at regionssygehuset i Qaqortoq blivernedgraderet til et sundhedscenter, hvis ikke fødestedet snartåbner igen - med det personale, der hører til dér.
Og Mimi Karlsen har stor forståelse for personalets ønskerog bekymringer.
- Det er jo ikke mærkeligt, at man ønsker kolleger der, hvorman arbejder. Det gælder i alle andre byer her i landet, ogsåi Nuuk. Men vi forsøger stadig at rekruttere de nødvendigefolk til Qaqortoq, siger hun.
Formanden for jordemødrene, Anna Schurmann, henvisertil, at fødesteder i både Uummannaq og Aasiaat blev mid-lertidigt lukkede i henholdsvis 2017 og 2019. Men ingenaf dem er åbnet igen.
Derfor frygter hun, at Sydgrønlands fødested kommer til atlide samme skæbne.
Over for KNR vil Mimi Karlsen ikke love, at det sammeikke sker med Qaqortoq. Men, siger hun:
- Jeg som politiker kan ikke stille en garanti. Men vi arbej-der hårdt på, at der kommer en kirurg til Qaqortoq.
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Borgmesterip Stine Egedep innuttaasunut ataatsimiitit-sinerani ulluni oktobarip aqqarngani aamma 12-iannipisuni innuttaasut Nanortalimmi 38-t Alluitsup Paanilu16-it ornigupput.
Stine Egedep Nanortalimmi innuttaasunut ilaatigut oqaati-gaa Nanortalimmi maanna aqquserngit asfalterneqarnerinaammassisimasut, kommunilu inissiarsuarmik ammaanis-samut pilersaaruteqartoq tarnikkut innarluutillit atugarissa-arnerulernissaat siunertaralugu, kiisalu errorsisarfimmiksivisuumik kissaatigineqarsimasumik ammaasoqassasoq.
Innuttaasut Nanortalimmi apeqqarissaarput, ilaatigut apeq-qutigaat inissiat imaqanngitsut qanoq pilersaarfigineqarner-sut, utoqqarnut inuusuttunullu inissianut tunngasut, meeq-qanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerit pillugit,kiisalu suliaqartitsiniarneq annertusarniarlugu suliniutit pil-lugit apeqqutigineqarlutik.
-Kommunalbestyrelsip tulliani ataatsimiinnerani Narsamiinissiat/illut imaqanngitsut sorliit tuniniarneqassanut aala-jangerneqassaaq. Suliami matumani kommunip inissiaataitamarmik misissorneqassapput takuniarlugu sorliit tuniniar-neqarsinnaanersut, nutarterneqarsinaanersut isateriaannaa-nersullu paasiniarlugu. Illut Nanortalimmiittut tullinnguup-put, aamma utoqqaat inissiaannik naammattunik peqarnis-sarput suli qitiutissavarput, Stine Egede oqarpoq nangilluni-lu.
-Innuttaasut amerlanerusut sulilissappata pisariaqar-poq Majoriap inuussutissarsiuteqartullu akornanni suli aaqqissu-gaanerusumik aammalu annertunersumik suleqatigiinnissaq.Kommunitsinni suleqatigiinnerup qanoq ingerlanera paasi-niarlugu nalilersuisoqarnissaa kissaatiginarpoq, taamaasillu-ta kommunitsinni suliffissaaleqisut ikilisinnissaat sukumii-nerusumik sulissutigisinnaassagatsigu.
Alluitsup Paani aqqusinernut iluarsartuussinissamut, anger-larsimaffinni ikiorteqarnerulernissamut, qimminut angala-annartunut, illorpassuarnut imaqanngitsunut, kiisalu ikiaro-ornartup ajornartorsiutaaneranut tunngasunik innuttaasut

apeqquteqarput.
Alluitsup Paa nunaqarfiuvoq innuttaasutigut annertuumikikiliartorfiusoq. Innuttaasut 167-it nunaqarfimmi najugaqar-tutut nalunaarsorsimapput, taakkunani atuarfissuarmi nutaa-liami taamaallaat 10-12-it atuartuupput, meeqqallu sisamatmeeqqerivimmiillutik.
-Ikiaroornartumik ajornartorsiuteqarneq annermik sumitamaani ajornartorsiutaavoq, tamannalu naammattumikiliuuseqarfigiuminaappoq. Taamaakkaluartoq kinguaariitnutaat atornerluiffiusumik inuuneqarnissaat kiisalu allatigutinuunerlunnissaat pinaveersaarniarlugu iliuuseqartariaqar-pugut. Siusinaarluni iliuuseqarnissaq pingaaruteqarpoq,kommunimiillu peqqinnerusumik inuuneqarnissaq siunerta-ralugu innuttaasunik suleqateqarnissamut pikkorinnerusa-riaqarpugut piareersimanerusariaqarlutalu, Stine Egedeoqarpoq.
Nanortalimmi Alluitsup Paanilu innuttaasunik ataatsimiitit-sinerup saniatigut Aappilattoq Narsarmiillu tikeraarneqar-put. Borgmesterip aasaq Aappilattumut tikinniarnera silapeqqutigalugu iluatsinngimmat kingusinaalaartumik Aap-pilattup 100-liineranut atatillugu ataatsimut ullup qeqqasio-qatigiinneq ingerlanneqarpoq. Narsarmiini kommunip Tu-sassimit illusiarisimasai tallimat misissorneqarput. Illu ataa-seq atuarfittaatut atorneqarpoq, illullu sinneri qanoq atorlu-arsinnaanerinik ingerlatsiviit nunaqarfiillu siulersuisut akor-nanni pilersaarusiorneqassaaq.
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Nunatsinni innuttaasut 5.000-ngajaat MitID-mut nuun-niarnerminni ajornartorsiuteqarput. Taamaattorli Naa-lagaaffiup Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfianipisortap tullia, Adam Lebech oqarpoq aaqqiissutissa-qartoq.- Aap, Kalaallit Nunaanni pissutsit immikkuullarissuteqqumaffigineqarput. Kinaassutsimut uppernarsaammikpisariaqartitsigaanni, tassa MitID-taarniarluni atornneqar-sinnaasumik kinaassutsimut uppernarsaammik pisariaqartit-sisimagaani, nunaqarfimmilu innuttaasunut Sullissiveqan-ngitsumi najugaqarluni, taava nunaqarfimmi suleqataasu-mut saaffiginnittoqassaaq,Adam Lebech taamak oqarpoq.Taamaattorli innuttaasoq ikiorneqarnissaminik pisariaqartit-sisoq illoqarfimmut qaninnerpaamut Sullissivilimmukarta-riaqarpoq suli.Taamaattorli aamma Sullissiviit amerlanerit innuttaasunutMitID-mut nuunniartunut toqqaannartumik ikiuussinna-anngillat.Manna tikillugu Kommuneqarfik Sermersooq kisiartaalluniakuersissutaateqarpoq innuttaasuminik MitID-taarniartunikikiuussinnaanissaminut MitID-taartitsisinnaanissaminullu.Kommunit akuersissutinik pissarsisussanngulerputNaalagaaffiulli Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfianipisortaanerup tullersortaa, Adam Lebech oqaluttuarpoq aku-ersissummik pissarsiniarneq imaaliallaannaq naammassi-neqarsinnaanngitsoq:- Kommunitut akuersissummik pissarsiniartarneq pisariit-suinnaanngilaq, tassa innuttaasunik Sullissivimmi sulisussattassani ilanngullugit akuersissut pissarsiariniarneqartarmat.Tassunga pissutaavoq sillimaniarnermut piumasaqaatitnunat tamalaat akornanni piumasaqaatitut qaffasitsigimma-ta.Bankit NemID oktoberip 31-ani matussavaatPisortat ingerlatsiviini tamani ikaarsaarneq aappaagumutjunimut killeqartinneqaraluartut bankit tamarmik piumaffi-gineqarnikuupput NemID atorunnaavinneqariissasoq kingu-sinnerpaamik oktoberip 31-iani:- NemID bankini oktobarip 31-ianiit internet aqqutigalugupisiniarnernut atorneqaqqusaajunnaassaaq, tassungalutunngatillugu arlaannik ajornartorsiuteqaraanni aaqqiissu-taasinnaasullu atornissaannut periarfissaqarsimanngikkaan-ni, nammineq bankerisaq attavigineqarsinnaavoq allatutaaqqiissutissarsiornissaq siunertaralugu, Adam LebechKNR-imut nassuiaavoq.

Op til 5.000 borgere her i landet har problemer med atskifte til MitID. Men ifølge vicedirektør i statens digita-liseringsstyrelse, Adam Lebech, er der måder at løse detpå.- Ja, der er taget særlig hensyn til grønlandske forhold.Hvis man har brug for identitetssikring, altså at få verifice-ret sin identitet, for at få MitID, og man bor i en bygd, hvorder ikke er en borgerservice, så skal man tage kontakt tilsin lokale bygdemedarbejder, siger Adam Lebech, der ervicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.Men borgeren skal stadig tage til den nærmeste by, hvor derer borgerservice.Og ikke alle borgerservicekontorer er gearet til at kunnehjælpe borgeren med at skifte til MitID.Indtil nu er det kun Kommuneqarfik Sermersooq, der ercertificeret til at kunne betjene sine borgere og udstedeMitID.Certifikater på vej til kommunerneAdam Lebech bekræfter dog, at der er certificering på vejtil de øvrige kommuner, men han erkender, at kommunerneførst skal leve op til uundvigelige krav, før de kan få certifi-ceringen:- Det skyldes de sikkerhedskrav, der er, når det er til denneløsning. De skal leve op til høje internationale standarder,og det er en forudsætning for at blive godkendt som myn-dighed, og det er rigtigt, at det ikke er alle kommuner, derer færdig med den proces, forklarer Lebech.Bankerne lukker NemID 31. oktoberMen mens fire ud af fem kommuner i Grønland er i gangmed at blive godkendt til at kunne hjælpe deres borgere,har det offentlige, nemlig selvstyret og kommunerne,mulighed for at vente med at gå bort fra NemID til juninæste år, mens bankerne er tvunget til at droppe NemIDallerede den 31. oktober:- Man må ikke bruge NemID til bank, når det er til at købepå nettet fra den 31. oktober. Så hvis man har et problem,det vil sige, at hvis man ikke kan komme igennem demodeller, der er, så har man muligheder for at kontakte sinegen bank med henblik på alternative muligheder, sigerAdam Lebech.
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Kalaallit Airports Domestique har indgået et samarbej-de med MT Højgaard med henblik på at indgå en aftaleom byggeriet af en terminalbygning til lufthavnen iQaqortoq i løbet af næste år.
Mens der forlængst er fundet en entreprenør til opførelse afselve landingsbanen til den kommende QaqortoqLufthavn, så har der været stille om opførelsen af de tilhø-rende terminalbygninger.
Nu er der dog nyt i sagen. Kalaallit Airports meddeler påFacebook, at Kalaallit Airports Domestic og MT Højgaardhar underskrevet en samarbejdsaftale om et såkaldt fællesprojekteringsforløb.
Samarbejdet indgås med henblik på at indgå en totalentre-priseaftale på terminalbygningerne i den kommende luft-havn i Qaqortoq.
Forventer kontrakt i 2023- Terminalbygningerne i Qaqortoq er den sidste store entre-prisekontrakt, som vi mangler for de tre lufthavnsbyggerier.Samarbejdsaftalen med MT Højgaard bringer os et skridttættere på at få den på plads også, så det glæder os, sigerprojektdirektør i Kalaallit Airports, Aviaaja KarlshøjKnudsen i meddelelsen.
Kalaallit Airports forventer at indgå en totalentreprise påterminalbygningen i 2023. MT Højgaard har i forvejenkontrakt på opførelse af terminalbygning, servicebygningog flyveledertårn til den nye internationale lufthavn i Nuuk.Selskabets direktør ser frem til opgaven:
Ser frem til samarbejdet- Det er et stort og spændende projekt. Denne aftale giveros mulighed for at være med fra start og benytte voresbrede erfaring fra blandt andet projektet i Nuuk til at opti-mere opgaven. Vi ser frem til at fortsætte det gode samar-bejde med Kalaallit Airports i Qaqortoq også, siger Torben

Nielsen Adm. direktør i MT Højgaard Grønland.
I Ilulissat er det entreprenørfirmaet KJ Greenland, der skalbygge de kommende lufthavnsbygninger til den internatio-nale lufthavn der.
Lufthavnen i Qaqortoq er planlagt til stå klar og blive attaget i brug i midten af 2025. Det er den canadiske entre-prenør Pennecon, der etablerer selve landingsbanen.Qaqortoq-projekt har været presset på økonomien
Tidligere i år var meldingen fra KAIR's direktør, at manforventede, at byggeriet af terminalbygningerne kunne hol-des inden for budgettet.
Sidste efterår var politikerne i Inatsisartut ude i en red-ningsaktion af projektet i Qaqortoq, hvor politikerne bevil-ligede 400 millioner kroner ekstra til Kalaallit Airports ogderved godkendte, at lufthavnen nu kommer til koste overen milliard kroner. Det skete efter at Kalaallit Airportshavde måttet opgive at få bygget lufthavnen inden for detoprindelige budget.
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