


Nukissiorfiit innaallagissap erngullu akiinik qaffaanis-saat Naalakkersuisunit akuersissutigineqarpoq. Akinikqaffaanikkut Nukissiorfiit kinguaattoorutinik milliardi-nik aningaasartalinnik ukiuni qulini tulliuttuni pissarsi-niarnissamut periarfissinneqassapput.Nukissiorfiit paasissutissiipput, innaallagissap erngullu akiifebruaarip 1-ani 2023-mi qaffassasut. Tamanna Naalakker-suisunit akuersissutigineqarsimavoq.Tamatumani pineqartut tassaapput qaammaqqutinut aammanukissiamut innaallagissamut kilowattimut (kWh) ataatsi-mut 10 oorinik qaffaaneq aamma imermut kubikmeterimutataatsimut tyve oorinik qaffaaneq, Nukissiorfiit nittartakka-minni allapput.Nukissiorfiit naapertorlugit, akinik qaffaaneq assersuutiga-lugu ilaqutariit sisamanik amerlassusillit, naatsorsuutigissa-gaat innaallagissamut aamma imermut qaammammut 44koruunit missaannik akiliinerusalernissartik.

Akinik qaffaaneq ingerlatseqatigiiffiup pilersuinermi ator-tuini 2,5 milliarder koruuninik iluarsaassinikkut kinguaat-toorutit ukiut tulliuttut qulit ingerlaneranni pissarsiariniar-nissaannut Nukissiorfiit iluaqutigissavaat.Aningaasaqarneq oqimaaqatigiissasoqNukissiorfiit ukiuni kingullerni annertuumik amigartooru-teqartarsimapput, isertitat aningaasartuutinut naapertuussin-naasimanngimmata. Tamatumunnga atatillugu ilaatigut assi-giimmik akeqartitsinerup nalinginnaasumillu aningaasalii-nikippallaartarnerup aningaasaqarnermik aserueqataasima-nerat tikkuarneqarsimavoq.Nukissiorfiit 2020-mi 153 millioner koruuninik 2021-mi138 millioner koruuninik amigartooruteqarsimapput.Nukissiorfiit tusagassiuutitigut nalunaarummi allapput,Nukissiorfiit aamma Naalakkersuisut sulissutigigaat Nu-kissiorfiit isertitaasa aamma aningaasartuutaasa oqimaaqati-giinnissaat, taamaaliornikkut pilersuinermik pisussaaffim-mut aningaasaliissuteqarnissamut aningaasat pisariaqartutAkisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:Ib BenjaminsenIlioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:Q-offset v/Ib BenjaminsenTunniussiffissaq kingulleq:Sidste frist for indlevering:24. november 2022       Normu tulleq saqqummeqqissaaq:Næste nummer udkommer igen:1. decmber 2022kujataamlu NNuuttaaaaqqNaqiterisoq / Udgives af:Q-offsetBox 378 • 3920 QaqortoqTlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60e-mail: kujataamiu@gmail.comwww.kujataamiu.gl

NNuukkiissssiioorrff ii iitt ::IInnnnaaaall llaaggiiaaqq    iimmeerr lluu    aakkiittssuussssaappppuutt









Pinaveersaartitsinermi sulinermut attuumassutillitpeqatigalugit pinaveersaartitsilluni annertusisamiksuliaqarneq kiisalu annertusisamik orniguttarluni suli-niarneq najukkami siunnersuisoqatigiit siulliulluguanguniagassaraat.Najukkami siunnersuisoqatigiit Politinit kommunimillusuleqatigiiffiuvoq, kommunimi pinerluttuliortarnerit anni-killisarniarlugillu pinaveersaarniarlugit siunertaqarfiusoq.Kommune Kujallermi najukkami siunnersuisoqatigiit kom-munimi meeqqat inuusuttullu aserorterisarnerat tillinniartar-nerallu annikillisarniarlugit suliniuteqarfigaat. Oktobarip 31-anni 2022 ataatsimiinnermi siullermi isuma-qatigiissutigineqarpoq tamakkiisumik meeqqanut inuusuttu-nullu tunngatillugu pinaveersaartitsiniarluni suliaqarneqingerlatiinnarneqassasoq, aammalu unnukkut meeqqat inuu-suttullu akornanni annertusisamik ornigulluni suliniuteqar-neq aallartissasoq.Najukkami siunnersuisoqatigiit siulittaasuat, Politikommis-særi Søren Hansen oqarpoq: "Najukkami siunnersuisoqati-giinni siullermeerluta ataatsimiinnitsinni pingaaruteqarpoqpinaveersaartitsilluni sulianut attuumassuteqartut tamaasailanngussussallugit, taamaaliornikkut pinaveersaartitsinermipaasisimasat misilittakkallu pisariaqartut qulakkeerneqas-sammata. Tamanna anguniarlugu piaartumik ataatsimiigiaq-qusissaagut, neriulluta paarsivinni aqutsisut, peqatigiiffiit,perorsaasut il. il. meeqqat inuusuttullu akornanni pinerlun-nerit annertusiartuinnarnerat ajunnginnerusumut saatsinni-arnissaannut isumassarsiaqarlutik suliniuteqaqataasinnaas-sasut."Unnukkut ornigulluni suliniuteqarneq piffissami qaninner-paami aallartisarneqassaaq, tamanna Isumaginnittoqarfim-mit ingerlanneqassaaq.Kommune Kujallermi najukkami siunnersuisoqatigiinni tas-saapput politikommissæri Søren Hansen (siulittaasoq),kommunimi pisortaaneq Tine Pars, isumaginnittoqarfimmipisortaq Nielsine Petersen kiisalu atuarfeqarnermut, meeq-qeriveqarnermut suliffeqarnermullu ingerlatsivimmi pisor-taq Jesper Ryttov. Tamatuma saniatigut Narsamiit Nanor-talimmiillu allaffissornikkut pisortat Ulla Rafaelsen aammaAdo Silassen siulersuisoqatigiinni aamma ilaasortaapput.

En styrket indsats i det generelle forebyggelsesarbejde isamarbejde med de relevante interessenter og en styrketopsøgende indsats er lokalrådets første målsætning.Lokalrådet er et samarbejdsorgan mellem Politi og Kom-mune, med formålet at nedbringe og forebygge kriminaliteti Kommunen. Lokalrådets indsatsområde i Kujalleq er atnedbringe omfanget af hærværk og indbrud begået af børnog unge i kommunen. På Lokalrådets første møde den 31.10.2022 blev det aftalt,at der skal arbejdes videre med dels den generelle forebyg-gelsesindsats for børn og unge og dels skal der ske enintensivering af den opsøgende indsats om aftenen udeblandt børn og unge.Formand for lokalrådet Politikommissær Søren Hansensiger: ”På vores første møde i lokalrådet, står det klart atdet er vigtigt at involvere alle relevante interessenter for atskabe ejerskab til, og for at sikre at den nødvendige videnog erfaring bringes med ind i en forebyggende indsats. Vivil derfor snarest invitere til et møde, og håber at institu-tionsledere, foreninger, pædagoger osv. vil bidrage positivttil at finde ideer til at vende udviklingen med en stigendekriminalitet blandt børn og unge”.Den opsøgende indsats om aftenen sættes i gang i nærmestetid, ført an af Socialforvaltningen.Lokalrådet i Kujalleq består af Politikommissær SørenHansen (formand), Kommunaldirektør Tine Pars, Social-chef Nielsine Petersen, Forvaltningschef for Skole, dagin-stitutioner, kultur, fritid og arbejdsmarked Jesper Ryttov. Derudover er de to administrationschefer Ado Silassen ogUlla Rafaelsen fra hhv Nanortalik og Narsaq medlemmer igruppen.
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Nuuk Imermi pisortaanerup Bernhard Christensenipmaqiteriviup siunissaa ernumagilluinnarpaa. Utertitsisarneq pillugu nalunaarutip isumaqatigiinngissutaa-qisup suliarineqarnera amigaateqartoq oqaatigaa - kingu-neqaataasinnaasunillu nalilersuissoqarnissaa ujartorlugu.Nuuk Imiup kisermaassisuunerata piffissami qaninnerusu-mi atorunnaarnissaa paasinarsivoq. Kalistat Lundip (IA)oqaatiginikuuaa, ukiup naannginnerani allatut periuseqaler-nissamut alloriaqqaartoqassasoq.Sermitsiaq.AG-mit utertitsisarnermik aaqqissuusseqqitto-qassappat, maqiterivimmi aqutsisut tamatuma maqiterivim-mut qanoq kinguneqaataasinnaaneranik takorluusimanersutpaasiniarlugu Nuuk Imermi pisortaaneq Bernhard Chris-tensen oqaloqatigineqarsimavoq.Pisortaanerup ilisimatitsissutigaa, siulersuisut ippassaq ata-atsimiissimasut. Siulersuisuni isumaqatigiissutigineqarsima-voq, novembarip 22-ani suliap aappassaaneerlugu suliari-neqannginnerani Nuuk Imermit avammut oqaaseqartoqaru-sunngitsoq.- Aappassaaneerlugu suliarineqarnissaa ataatsimiititaliamilusuliarineqarnissaa isumalluarfigineqarpoq. Takujumaarparput ajungitsumik inerneqassanersoq, Bern-hard Christensen oqarpoq.- Niuerfik annertusinavianngitsoqMaqiteriviup pisortaanerata oqaatigaa, siullermeerinnillunisuliarinninneq Nuuk Imiup siunissaanut ernumanartoqartit-sisoq:- Kisermaassinerup atorunnaarsinneqarnissaa amerlanerus-suteqarfigineqarnissaatut nipeqarpoq.Bernhard Christensenip oqaatigaa, siullermeerlugu suliari-neqarnerani ilisimasalinnit ilanngussaasinnaasorpassuitamigaatiginartut, pingaartumik Nuup Imiup Kommuneqar-

fik Sermersuumi suliffissaqartitsinera eqqarsaatigalugu.- Isertuutinngisaannarparput, Nuuk Imiup ingerlanneqarne-rata saniatigut nioqqutissanik eqqussuisarnerput Nuup Imi-up siunissami akilersinnaasumik ingerlaannarsinnaaneranutqulartitsisartoq. Maqiterivik 1989-imi immiaaqqanik 40millionit angullugit amerlassusilinnik sodavandinillu 10millionit angullugit amerlassusilinnik maqiterisarsimavoq,Kalaallit Nunaanni ullumikkut taamatut imertigiunnaarsi-mavugut.Bernhard Christensenip oqaatigerusutaa tassaavoq, NuukImermi ullumikkut maqinneqartartut amerlassusaat sunniu-teqartartut - maqinneqartartut ikinneruleriartorlugit, tunisas-siat ataasiakkaat akisuneruleriartortartut.- Niuerfimmi annertusinavianngilaq. Naatsorsuutigaarputkalaallit ullumimut sanilliullugu siunissami immiaaqqaniksodavandinillu suli imernikinnerulissasut. Avitseqatigiissagaannilu tamarmik annikinnerusunik pisas-sallutik. Sulisuvut toqqissisimanngillat - tamannalu nuan-nerpallaanngilaq.

NNuuuukk    IImmeeqq::SSuull iissuutt    ttooqqqqiissssiissiimmaannnnggii ll llaatt





I Qaqortoq har Kommune Kujalleq åbnet et værestedfor børn og unge, der mangler et sted at komme om nat-ten. Borgmesteren håber på, at stedet vil resultere i min-dre kriminalitet.Et nyt værested i Qaqortoq skal mindske risikoen for atbørn og unge kommer på gale veje, hvis de ikke har nogensteder at være om natten.Værestedet slog dørene op for første gang fredag på Kir-kegårdsvej B-908, og borgmester Stine Egede (IA) takkerkommunens socialudvalg for at gennemføre ideen, og borg-mesteren håber, at værestedet vil bidrage til at forebyggekriminalitet.- Selvfølgelig er vi som forældre allesammen ansvarligefor vores børn. Desværre er der nogle, der ikke har styrkedertil på grund forskellige årsager og er begyndt at svigtederes børn.Håber at begrænse kriminalitet- Derfor har denne mulighed central betydning for forebyg-gelse af kriminalitet, der begås af børn og unge, som mang-

ler trygt sted om natten og tyr til kriminalitet, udtaler StineEgede i en pressemeddelelse.Hun håber initiativet hjælpe de unge:- Med dette initiativ begrænses hærværk, tyveri, voldshand-linger, snifferi eller fristelser til at blive misbruger. Vi kanendda forebyggelse seksuelle krænkelser, der kan opstå nårbørn er nødt til at overnatte hos andre på grund manglendeomsorg, siger Stine Egede.Lignende planer i andre byerIfølge kommunen vil der være mindst to medarbejdere til-stede i værestedets åbningstid, og de medarbejdere harunderretningspligt, hvis de konstaterer, at der er familierder har brug for hjælp.- Initiativet er taget netop, fordi det offentlige har pligt tilat træde til, hvis forældrene ikke kan leve op til deres for-pligtigelse, siger Stine Egede.Det er kommunens plan, at der oprettes lignende værestederfor børn og unge i Nanortalik og Narsaq.
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Naalakkersuisut godkendt, at Nukissiorfiit hæver tak-sterne på el og vand. Manøvren skal give Nukissiorfiitmulighed for at indhente et milliard stort efterslæb dekommende ti år.Nukissiorfiit oplyser, at priserne på el og vand stiger pr 1.februar 2023. Det har Naalakkersuisut godkendt.Der er tale om en takststigning på 10 øre pr kilowattime(kWh) for el til lys og kraft og én krone og tyve øre pr.kubikmeter vand, skriver forsyningsselskabet på din hjem-meside.Ifølge Nukissiorfiit betyder prisstigningen eksempelvis, aten familie, bestående af fire personer, kan forvente en stig-ning på omkring 44 kroner for el og vand om måneden.Prisstigningen skal hjælpe Nukissiorfiit med at indhente etgigantisk vedligeholdelsesefterslæb på 2,5 milliarder kro-ner på selskabets forsyningsanlæg i de kommende 10 år.Men prisstigningen er kun en del af løsningen, oplyser sel-skabet.Økonomien skal balancereNukissiorfiit har de senere år givet store underskud, fordi

selskabets indtægter ikke har kunnet stå mål med udgifter-ne. I den forbindelse er der blandt andet blevet peget på, atden såkaldte ensprisreform har været med til at ødelæggeøkonomien i selskabet samt general underfinansiering.Nukissiorfiit gav således et underskud i 2020 på 153 mil-lioner kroner og 138 millioner kroner i 2021.Selskabet skriver i dagen pressemeddelelse, at Nukissiorfiitog Naalakkersuisut arbejder for, at Nukissiorfiits indtægterog udgifter skal balancere, så der er de nødvendige ressour-cer til at investere i forsyningspligten, samfunds- og klima-hensynet.Økonomidirektør Pierre Vassard udtaler, at prisstigningerskal forhindre, at forbrugere i dag sender en kæmpe regningtil fremtidens generationer og forbrugere:Skal forhindre kæmpe regning til fremtidens forbrugere- At Nukissiorfiit står overfor at skulle investere massivt ivandkraft, nuværende forsyningsanlæg og andre vedvaren-de energianlæg de næste mange år. Nukissiorfiit er derfornødt til at have samtidighed mellem priserne og udgifternetil forsyningen, hvis det skallykkes.- Samtidighed betyder, atkunden hverken betaler formeget eller for lidt for sit for-brug. De seneste 2 år harNukissior-fiit haft store mil-lionunderskud. Hvis priserneikke afspejler de faktiskeudgifter, er der er en risikofor, at de nuværende kundersender en kæmpe regning tilfremtidens generationer afkunder både forsynings-,samfunds- og klimamæssigt.Derfor er det rettidig omhu atændre priserne, siger økono-midirektøren
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Kommune Kujalliup inuisa cpr-normui siammarterneq-arsimasinnaapput. Tamanna aalerinartoq, DigitalimikSullissinermut Aqutsisoqarfik siusinnerusukkut ilisima-titsivoq.Kommune Kujalleq qarasaasiatigut qaammatip massumasiuliani saassunneqarpoq.Tamatuma kingunerisaanik inuit pillugit paasissutissat mia-nernartut soorlu cpr-normut aningaasaqarnermullu tunnga-sut siammarterneqarsimasinnaasut, Kommune Kujalleqsapaatit akunnerata massuma siuliani nalunaarpoq.Inuit cpr-normui qarasaasiatigut pinerliiniartartunit pissar-siarineqarsimasinnaasut, Kommune Kujalliup borgmesteriaStine Egede KNR-imut uppernarsaavoq.Kommune Kujallermi innuttaasunit makku tamatiguteqqumaffigineqarnissaat kommunimit kaammattuutigineq-arpoq:- Mailinik, allakkanik, akiligassanik ilimaginngisanik nas-sitsisunit ilisarisimanngisanit nassiussarsisoqarsimanersoq.- Nammineq qarasaasiatigut isumannaallisaaneq eqqumaffi-gilluarneqassasoq. Assersuutigalugu qarasaasiakkut isuman-naallisaaneq pillugu aningaaserivinniit kaammattuutitmisissoqquneqarput.- Qarasaasiakkut niuerniarniaraani MIT ID atorneqassasoq.- Isissutissat (password) akuttunngitsumik allanngortinneq-artassasut.- Paasineqarpoq, kommunitsinni paasissutissat ilai immaqapersonnormutallit tillinneqarsimasut, taanna oqarpoq.Immikkut ilisimasalik assortoraaQarasaasiatigulli saassussinerup qanoq kinguneqartigissa-nersoq ilisimanngikkaluarlugu inuit ernumassutissaqanngit-sut, Stine Egede isumaqarpoq.- Maannakkut sulineq tassunga tunngasoq suli ingerlavoq,aamma paasissutissat ersarissut suli piginngilagut.Taamaammat oqaatigisinnaangilara qanoq annertutiginer-soq, kisiat ernumassutissartaqanngillat. Imannak paasillugutaakua pinerlunniartartut imminnik silarsuaraat taanna kisi-miillutik, Stine Egede oqarpoq.Inuilli normuisa qarasaasiatigut pinerliiniartartunit pissar-siarineqarsimasinnaanerat aarlerinartoq, DigitalimikSullissinermut Aqutsisoqarfiata pisortaata Katrine HjelholtNathanielsenip siusinnerusukkut oqaatigaa.Nunatsinnut qarasaasiatigut ukiumi kingullermi saassussi-nerit:- Royal Greenland qarasaasiatigut 2021-mi decembarimi

saassunneqarami attaveqaataanut ullorpaalunni akornusii-voq. Tamanna ilaatigut sulisut tamakkiisuunngitsumikaningaasarsinerannik kinguneqarpoq- Namminersorlutik Oqartussat qarasaasiatigut marsimisaassunneqarami nunatsinni kommunit arlallit attaveqaata-annut akornusiillunilu Inatsisartut upernaakkut ataatsimiin-nerisa unikkallarneranik kinguneqarpoq- Peqqinnissaqarfiup attaveqaatai maajip aallartisimalaarne-rani akornuserneqarujussuarput. Tamanna qarasaasiatigutsaassunneqarsimaneranik peqquteqartoq, saassunneqarnera-niit ullualuit kingorna paasineqarpoq.- Kommune Kujalleq qarasaasiatigut oktobarimi saassunne-qarami ilaatigut innuttaasut pisartagaannik tunniussisinnaa-junnaarpoq.- Inuup normua kinaassutsimik uppernarsaataavoq allanutingerlateqqinneqaqqusaanngitsoq. Taanna kikkunnilluunniittakuneqarsinnaalersimappat aarlerinarpoq, Katrine HjelholtNathanielsen oqarpoq nangillunilu:- Paasissutissat ingerlateqqinneqarsimasinnaasut mianer-nartuusimappata, tamanna inuisa eqqorneqaatigisinnaavaat.Aningaasanillu peqquserluutigineqarsinnaappata, inuisaaningaasanik annaasaqaatigisinnaavaat.Qarasaasiatigut isumannaallisaaneruniartoqKommune Kujalleq qarasaasiaatigut saassuunneqarmatinnuttaasunut sullissiviata innuttaasut saaffiginnissutaannikikiuiniarnera kommunimi attaveqaatit aaqqinnissaasa tunga-annut aamma kipiluttunarsivoq.Attaveqaatilli aaqqikannereeraluartut, qarasaasiatigut suliisumannaallisaanerulinngilaq.- Qularnanngilluinnarpoq qarasaasiatigut uagut annertuu-mik inerisaasariaqarpugut isumannaallisaanerput eqqarsaa-tigalugu, Stine Egede oqarpoq.Kommunili attaveqaatitigut ajornartorsiutiminik aaqqinnis-saminut qujanartumik aningaasartuuteqarujussuartariaq-anngilaq.- Tamatumunnga aningaasartuutissavut qujanartumik mil-lionilikkaajunngillat. Qanorli akeqassanersoq naluarput.Sulisut suliani kingusinnaarussinerat taakkunanilu angum-manniaqqinnissaat akisuunaarnerpaavarput.Attaveqaaterpassuit katitigarujussuummata isummaallisar-nerunissaat akisusinnaasaraluarpoq.Kommune Kujallermut qarasaasiakkut saassussinermutsuliaq politiit suli paasiniaaffigaat.
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Qaqortumi meeqqanut inuusuttunullu isersimaarfiusin-naasumik unnuiffiusinnaasumillu pilersitsisoqarneraborgmesterimit qujamasuutigineqarpoq.Qaqortumi meeqqanut inuusuttunullu isersimaarfiusinnaal-lunilu unnuiffiusinnaasoq tallimanngornermi novembaripsisamaanni kirkegårdsvej B-908-mi siullermeerluni amma-tinneqassaaq.-Siullermeerluni ammatitsinissamut atatillugu nuannaaruti-galugu qujamasullungalu Isumaginninnermut Ataatsimii-titaliaq suliaanut qujaffigerusuppara. Ukiorpassuarnimi eqq-artorneqartareersoq kiisami piviusunngulerpoq, Stine Egedequjamasulluni oqarpoq.Meeqqat inuusuttullu unnuami ornitassaqaratik pinerlunni-artarnerannut taama periarfissiisoqarnera pinaveersaartitse-qataassasoq borgmesteri isumaqarpoq.

-Soorunami angajoqqaat tamatta tassaavugut meeqqatsinnutakisussaasuusut. Ajoraluartumilli ilaqarpugut assigiinngitsu-tigut pissuteqarlutik nukissaqanngitsut, meeqqaminnillusumiginnaalersimasut. Tamaattumik periarfissaq meeqqanutunnuami assigiinngitsutigut tujormillutik ornigassaqaratikilloqarfitsinni angalaartartunut, allaallumi pinerlunniarner-mut sangusartunut pinaveersaartitsinermut aallaaviussaaq,Stine Egede oqarpoq nangillunilu.-Aserorterinerit, tillinniarnerit, annersaanerit, naamaarniar-nerit, atornerluisunngornissamulluunniit ussernartorsiorti-taanerit killilersimaarneqalissapput. Allaallumi nakkutigi-neqanngiffimmi tukkuffigisariaqakkamiinnermi kinguaas-siuutitigut kanngutsaatsuliorfigineqarnerit, atornerlugaane-rilluunniit pinngitsoortinneqarsinnaalissapput, Stine Egedeoqarpoq.Isumaginnittoqarfimmi sulisooreersut atorlugit meeqqatinuusuttullu ornitagassaanni unnuiffiusinnaasumi meeqqa-nik nakkutiginnittoqassaaq.-Sulisut siunnersuisinnaassapput mar-luusarnissaallu qulakkeeriigaavoq,angerlarsimaffimmi aammalu ilaquta-riit ikiorserneqartariaqarnerannikapuussinissaminnut pisussaaffeqartut.Tassami sulisussat tassaapput isuma-ginnittoqarfimmi sulisooreersut.Suliniut pilersinneqarpoq, angajoqqa-at pisinnaannginnerini pisortatmeeqqat illersorniarlugit qisuariartus-saaneri pissutigerpiarlugu, StineEgede oqarpoq.Siunissami aggersumi NanortalimmiNarsarmilu meeqqat inuusuttulluornittagassaannik unnuiffiusinnaasu-nik pilersitsisoqarnissaa siunertaavoq.
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af Rainer PermienTunge køretøjer benytter vejen Qaava og Nuiariaq, deeneste veje med adgang til boligområdet i denne bydelog tilmed ny adgangsvej til kommende lufthavn.Ved disse vejstrækninger leger børn i alle aldre ved vejeneller krydser vejen mange gange om dagen, uden hensynta-gen til den tiltagende tunge og almindelige trafik, sombenytter vejstrækningen i stigende grad flere gange omdagen.Selvfølgelig har også forældrene et ansvar med at lærederes børn hensyntagen og farlighed ved at leje ved køreba-nen, men når der ikke eksisterer væsentlige andre mulighe-der, bruges alternative leg, som kun fantasien sætter græn-sen for; kørebanen og vejsiden!På et eller anden tidspunkt, især om vinteren, vil der ske enalvorlig ulykke, som var tæt på for nogle år siden, hvor etbarn på et kurbræt kurrede nedad på vejen Qaava mod Nipinngaaq og under en bil kørende forbi vejkrydset! Skalvi først vente til ulykken er sket, eller vil kommunen fore-bygge en sandsynlig kommende ulykke? At gruse vejen omvinteren forhindrer ikke børn at lege ved vejen og harkommunen ikke et medansvar for at sørge for borgerenssikkerhed ved byens offentlige veje!For ikke at blande tingene sammen, tillades at ledeopmærksomheden på følgendePå baggrund af denne heldige udgang af et barns nærulyk-ke, har Lions Club i Qaqortoq vurderet situationen og til-budt kommunen etableringen af en gratis legeplads medformålet at få fjernet legende børn fra gaden ved Qaava ogNuiariaq, men tavsheden og eventuel uviljen for samarbej-det er for dominerende i den ansvarlige forvaltning med etdeprimerende resultat; endnu ingen legeplads!Min egen og personlig mening i sagenLions Club Qaqortoq tilbyder kommunen etableringen af engratis legeplads, uden udgifter for dem, netop, for atbeskytte børnene og understøtte sikkerheden i det frie of-fentlige rum ved Nipinngaaq og Qaava. Vi har tilbudt etab-leringen på et ikke hensigtsmæssig brugt areal, som kananvendes hele året, både sommer og vinter, med netophovedvægten til børnenes tarv og farlige leg i dette område.I min optik burde kommunen glædelig tage imod tilbuddetog være taknemmelig og behjælpelig med fremskyndelsenaf alle nødvendige administrative formaliteter for etablerin-gen. Desværre, må jeg gentagne konstatere, at kommunenikke viser en særlig stor interesse, for at beskytte byensbørn i et stærkt trafikeret område med tilbuddet om størresikkerhed og etableringen af en legeplads.I de tilbage liggende år har jeg derimod kontaktet de skif-tende forvaltningschefer i kommunen i flere omgange medformålet at rykke for svar og for tilkendegivelsen af interes-sen, men intet svar!Jeg er dog aldeles forundret over, hvor en ringe interessevises fra kommunen, som hverken har forespurgt eller rettet

henvendelse til Lions Club Qaqortoq om tilbuddet for engratis legeplads.Dette er væsentligt kritisabel, at en offentlig institution tilsi-desætter sikkerheden for byens børn, som på baggrund afkommunens inaktivitet stadig leger på gaden med fare forat miste deres liv.Tilbuddet er sikkert lagt i papirbunken for uinteressante ogbesværlige sager eller blev makuleret?En opfordring til politietNu, hvor mørke aftener og morgentimerne nærmer sig,kunne det være formålstjenligt, at vores udmærkede politi-betjente udfører trafik kontroller med stikprøver for trafi-kanternes lysføringer og samtidigt udfører et hurtig syn afbilens tilstand.Det ønskes ligeledes bemærkes, at mange biler anvendertågelygter under kørslen, hvor baglysene i denne funktionikke tændes automatisk! Anvendelse af denne funktion er,efter min mening, ulovligt, men måske “godkender” færd-selspolitiet denne forseelse i Grønland! Hvorfor vides ikke?Ligeledes er brugen af håndholdte telefoner forbudt underkørslen, det burde vi alle vide, men bruges flittig under kør-slen i store omfang! Jeg fik en berettiget bøde for forseel-sen, men er uforstående for, at politiet ikke er mereopmærksomt på denne ulovlig brug af mobilen!Hvorfor laves ikke jævnlige præventive trafik kontroller heri byen, som dog vil styrke væsentlig trafiksikkerheden medhensyn til gamle og tidligere kasserede biler! Det er besynderligt, at disse køretøjer, efter et meget kortog overfladisk tilsyn hos politiet, igen kører i trafikken! Hvorfor tages ikke mere hensyn til trafiksikkerheden, hvorbilejeren skal kunne fremvise et dokument for et grundigteftersyn fra et af myndighedernes godkendte bilværksteder,dette vil fremme trafiksikkerheden?

Trafiksikkerhed på offentlige veje
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Borgmesteren er taknemlig for at der nu er oprettet etværested for børn og unge, med mulighed for overnat-ning, i Qaqortoq.Værested for børn og unge, med mulighed for overnatning,har åben for første gang d. 4. november i Kirkegårdsvej B-908.
- I forbindelse med at stedet har åbent for første gang viljeg gerne takke Socialudvalget for dets initiativ. Efter man-ges snak om oprettelse er det nu endelig en realitet, sigerStine Egede med taknemlighed.Hun mener ,at stedet vil være med til at forebygge krimina-litet blandt børn og unge, der mangler et sted komme til omnatten.-Selvfølgelig vi som forældre er allesammen ansvarlige forvores børn. Desværre er der nogle af os, der ikke har styrkedertil på grund forskellige årsager og er begyndt at svigtederes børn. Derfor har denne mulighed central betydningfor forebyggelse af kriminalitet, der begås af børn og unge,som mangler trygt sted om natten og tyr til kriminalitet,mener Stine Egede og fortsætter.- Med dette initiativ begrænses hærværk, tyveri, voldshand-linger, snifferi eller fristelser til at blive misbruger. Vi kanendda forebyggelse seksuelle krænkelser, der kan opstå nårbørn er nødt til at overnatte hos andre på grund manglendeomsorg, siger Stine Egede.Det bliver muligt at holde opsyn med børn ved væreste-det/overnatningsstedet for børn og unge ved at bruge deeksisterende ressourcer i socialforvaltningen.- Medarbejderne skal kunne rådgive og det er sikret, at derskal være mindst 2 medarbejdere tilstede, disse medarbej-dere har underretningspligt, hvis de konstaterer at der erfamilier der har brug for hjælp. For medarbejderne er ansat-te ved socialforvaltningen i forvejen. Initiativet er tagetnetop fordi de offentlige har pligt til at træde til, hvis foræl-drene ikke kan leve op til deres forpligtigelse, siger StineEgede.I den kommende tid er det hensigten at der oprettes lignen-de væresteder-/overnatningssteder for børn og unge iNanortalik og Narsaq.
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Angallassinissamut isumaqatigiissuteqartut kujataaniangallassisut akunnerminni ataqatigiinnginnerujussuatangalasunut akisuallaamik kinguneqarsinnaasartoqborgmesterip uparuarpaa.Ukiup taamaalinerani imaatigut Narsarsualiassagaanniaqqutaasoq Tunulluarfik sikuartarpoq, taamaalineraniluTargat ajornartorsiortinneqaleraangata angallat isumaanna-atsoq attartorneqarluni angallassissutigineqalertarpoq.-Sikualernerani Targat ajornartorsiorput, angallallu isuman-naatsoq attartorneqaraluartoq kigaatsunnguunera peqqutiga-lugu Narsarsuarmut angalaniartut ullaaralaakkut sisamanutaallartinneqarsinnaasarput, Stine Egede nassuiaavoq nangil-lunilu.-Tamanna angalasunut akisunaarneqarsinnaasarpoq, asser-suutigiinnarlugumi ullumikkut angallammut attartukkamutkigaatsunnguamut ilaasut inuit 12-it Narsarsuamiit timmi-sartussaminnut inortuipput, taamaalillutillu angallavissam-innut ingerlaqqinnissartik annaallugu, Stine Egede oqarpoq.Angallannikkut atugassarititaasut qanoq inissisimaneri ilisi-maneqareertillugit angallassinissamut isumaqatigiissuteqar-tut akunnerminni oqaloqatigiinnerusariaqartut borgmesteriisumaqarpoq.-Piffissami matumani sikuarnera ilisimaneqareermat angal-lassisut akunnerminni oqaloqatigiissimannginnerat tupigu-suutigaara, kujataanilu ukiuunerani angallassineq taamaat-toq akuerineqarsinnaanngimmat angallassinissamut isuma-qatigiissuteqartut oqaloqatigiinnerunikkut akisussaaffimmiktigusinissaannik iluungaarlunga kissaateqarfigaakka, taama-lillunimi angallanneq ataqatigiinnerusoq pilissammat, StineEgede naggasiivoq. Borgmesteren kritiserer at den manglende koordineringmellem de selskaber der har servicekontrakt i den syd-grønlandske trafik fører fordyrelse for de rejsende.I den årstid opstår der nyis i Tunulliarfik-fjorden, hvor der

er søvej til Narsarsuaq, og når Targa-bådene har problemermed sejladsen, så chartres der et mere sejlsikkert fartøj.- Nyis volder problemer for Targa-bådene, og selvom meresejlsikker fartøj chartres så kan det ske at de rejsende tageafsted allerede kl. 4 om morgenen således de kan nå tilNarsarsuaq med det langsomme skib, forklarer Stine Egedeog fortsætter.- Dette kan blive dyrt for de rejsende, for eksempel de 12passagerer i det langsomme fartøj kom for sent til flyverende skulle med i fra  Narsarsuaq, og de mistede forbindelser-ne i resten af deres rejse, siger Stine Egede.Borgmesteren mener at indehaverne af servicekontrakternebør have mere dialog og koordination mellem sig da forhol-dene er velkendte i forvejen.- Jeg finder det mærkværdigt at der ikke yderligere dialogmellem selskaberne, da det er velkendt at der opstår nyis ipå denne tid af året; det er ikke acceptabelt at befordringensvilkårene er sådanne om vinteren, derfor har jeg et inderligtønske over for indehaverne af servicekontrakterne om attage ansvaret og have bedre dialog og koordinering og der-ved sikre mere sammenhæng i trafikken, slutter StineEgede.
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Det er muligt, at CPR-numre i Kommune Kujalleq erblevet lækket. Digitaliseringsstyrelsen har sagt, at detkan være kritisk.I sidste måned blev Kommune Kujalleq udsat for cyberan-greb.Og i sidste uge meddelte kommunen, at der var stor risikofor, at personfølsomme oplysninger som CPR-numre ogøkonomiske oplysninger var blevet lækket.Kommune Kujalleq anbefaler, at folk er opmærksomme på:- Om man modtager uventede mails, breve eller regningerfra ukendte afsendere- At man er særlig opmærksom på egen IT-sikkerhed. Tjekfor eksempel, hvad din bank anbefaler om online sikkerhed- At man bruger MIT ID, når man handler på nettet- At passwords ændres regelmæssigtStine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq, bekræfter nutil KNR, at det er muligt, at hackerne har opsnappet borger-nes CPR-numre.- Det er opklaret, at kommunens oplysninger muligvis medpersonnumre er blevet stjålet, siger hun.Modstrider ekspertudtalelseStine Egede mener dog ikke, at borgerne bør bekymre sig,selvom cyberangrebets omfang endnu ikke er kendt.- Arbejdet er stadig i gang, og vi er ikke i besiddelse af heltklare oplysninger. Derfor kan jeg ikke sige, hvor omfatten-de det er, men der er ingen grund til bekymring, forklarerhun.Styrelseschef i Digitaliseringsstyrelsen, Katrine HjelholtNathanielsen, har dog tidligere sagt, at det er kritisk, hvishackerne har fået fat på borgernes CPR-numre.- Personnummeret er et særligt identifikationsmiddel forborgere, som anses for fortroligt. Det er kritisk, hvis detoffentliggøres, forklarer Katrine Hjelholt Nathanielsen, ogfortsætter:Cyberangreb i Grønland det seneste år:

- I december 2021 blev Royal Greenland ramt af et fleredage langt cyberangreb. Det betød blandt andet, at medar-bejderne ikke kunne få udbetalt fuld løn- I marts i år blev selvstyret ramt af et cyberangreb, sompåvirkede flere af landets kommuner og Inatsisartutsmulighed for at mødes- I maj i år blev sundhedsvæsenet ramt af et omfattendenedbrud, som efter et par dage vidste sig at være på grundaf et cyberangreb- I oktober blev Kommuneqarfik Kujalleq ramt af et cyber-angreb, der blandt andet spærrede for udbetalinger til bor-gere.- Hvis personfølsomme oplysninger lækkes, kan borgerneføle sig udstillet eller sårbare. Hvis de lækkede oplysningerkan bruges til økonomisk kriminalitet, kan borgerne mistepenge.Vil øge IT-sikkerhedenCyberangrebet betød, at Kujalleqs borgerservice kun kunnehjælpe med borgernes henvendelser i et begrænset omfang,indtil IT-systemerne blev genoprettet.Selvom IT-systemerne har fået nogenlunde fodfæste igen,så halter IT-sikkerheden stadig efter.- Det er helt sikkert, at vi må udvikle vores IT omfattendemed hensyn til sikkerheden, siger Stine Egede.Men heldigvis skal kommunen ikke grave dybt i pengepun-gen for at løse de umiddelbare problemer.- Heldigvis er der i denne sag ikke tale om millionudgifter.Vi ved endnu ikke, hvor meget det kommer til at koste.Det, der bliver dyrest, er dét, at medarbejderne er kommetbagud, og at vi der må arbejde mere for at kunne indhentearbejdet.Det kan ellers være dyrt at øge cybersikkerheden, fordi deter så store og komplekse IT-systemer, der skal tilpasses tilden øgede trussel.Politiet er stadig i gang med at efterforske cyberangrebet ogdets omfang.
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Qaqortumi Kommune Kujalleq meeqqanut inuusuttu-nullu unnuakkut sumiiffissaaleqisartunut ornittakka-mik ammaavoq. Borgmesteri neriuppoq tamanna piner-lunniarnerup annikinnerulerneranik kinguneqassasoq.Qaqortumi ornittagaq nutaaq, meeqqat inuusuttullu unnuak-kut sumiiffissaaleqinerminni ajortumut sangusoornissaan-nut aarlerinaammik annikillisitsissaaq.Ornittagaq Kirkegårdsvej B-908-mi tallimanngormat siul-lermeerluni ammatinneqarpoq, borgmesterillu Stine Egedep(IA), kommunimi isumaginninnermut ataatsimiititaliaq isu-massarsiamik piviusunngortitsisimanera pillugu qutsavigaa,neriuutigalugulu, ornittagaq pinerlunniarnermik pinaveersa-artitseqataassasoq.- Soorunami angajoqqaat tamatta tassaavugut meeqqatsin-nut akisussaasuusut. Ajoraluartumilli ilaqarpugut assigiin-ngitsutigut pissuteqarlutik nukissaqanngitsut, meeqqamin-nillu sumiginnaalersimasut.Pinerlunniarnerup killilersimaarneqalernissaa neriuuti-gigaa- Tamaattumik periarfissaq meeqqanut unnuami assgiinngit-sutigut tujormillutik ornigassaqaratik illoqarfitsinni angala-artartunut, allaallumi pinerlunniarnermut sangusartunutpinaveersaartitsinermut aallaaviussaaq, Stine Egede tusa-gassiuutitigut nalunaarummi oqarpoq.Suliniutip inuusuttunut iluaqutaanissaa neriuutigaa:- Aserorterinerit, tillinniarnerit, annersaanerit, naamaarniar-nerit, atornerluisunngornissamulluunniit ussernartorsiorti-taanerit killilersimaarneqalissapput. Allaallumi nakkutigi-neqanngiffimmi tukkuffigisariaqakkamiinnermi kinguaas-siuutitigut kanngutsaatsuliorfigineqarnerit, atornerlugaane-rilluunniit pinngitsoortinneqarsinnaalissapput, Stine Egede

oqarpoq.Illoqarfinni allani assingusunik pilersaaruteqartutKommuni naapertorlugu, ornittakkap ammanerani sulisutikinnerpaamik marluusassapput, sulisullu ilaqutariinniikiortariaqartoqartillugu nalunaaruteqartussaatitaapput.- Suliniut pilersinneqarpoq, angajoqqaat pisinnaannginneri-ni pisortat meeqqat illersorniarlugit qisuariartussaaneri pis-sutigerpiarlugu, Stine Egede oqarpoq.Siunissami aggersumi Nanortalimmi Narsarmilu meeqqatinuusuttullu ornittagassaannik unnuiffiusinnaasunik pilersit-sisoqarnissaa kommunimit siunertarineqarpoq.Kommune Kujallermi isumaginninnermi meeqqat pillugitnalunaarutit angerlarsimaffiullu avataanut inissiinerit ukiu-ni kingullerni amerleriarsimapput.Kommuni tamatumunnga atatillugu ilaatigut Danmarkimitikiorneqrsimavoq politiinullu suleqatigiinnissaq pillugu isu-maqatigiissusiorsimalluni.
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