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Angajoqqaat meeqqerivinniittuutillitnamminneq nangernik nassartalis-sapput



Oktobarip 31-niilli MitID-eqarani netbankimut isertoq-arsinnaajunnaarpoq - innuttaasut 33.000-iusut 11 pro-centii suli MitID-qalersimanngillat.3.719-it - innuttaasut taamatut amerlatigut aningaasaniknuussiniarlutik akiligassaminnilluunniit akiliiniarlutik net-imaluunniit mobilbankiminnut isersinnaanngillat. Innuttaasummi MitID-qarnissamik naatsorsuutigineqartut33.000-iusut 89 procentii kisimik maannakkorpiaq MitID-eqalersimapput, tamanna Digitalimik Sullissinermut Aqu-tsisoqarfiup kisitsisaataasa takutippaat.MitID-qartussatut naatsorsuutigineqartut 11 procentii, anin-gaaseriviit NemID-mik novembarip aallaqqaataani atuiun-naarmatali taamatut atugaqalersimapput. Digitalimik Sul-lissinermut Aqutsisoqarfimmit ilisimatitsissutigineqarpoq,innuttaasut NemID-qartut internetsikkut MitID-mik piler-sitsisinnaasut aamma kommunit innuttaasunut sullissiviiMitID-mittunniussinissamut akuerisaasimasut ikiuussin-naasut. Innuttaasut NemID-qanngitsut passertik atorlugu imaluun-niit innuttaasunut sullissivimmut saaffiginnillutik MitID-papp-ia atorlugu MitID-qalersinnaapput.Sumiiffinnili tamani innuttaasunut sullissiviit innuttaasu-nut suli MitID-qalersimanngitsunut ikiuinissamut peiarfis-saqanngillat.Kommuni Kujalleq, Avannaata Kommunia, Qeqqata Kom-munia aamma Kommuni Qeqertalik innuttaasunut MitID-mik suli tunniussisinnaanngillat.
Kommunit ukiumi ataatsimi tamatumannga ilisimasaq-arsimasutMitID pillugu inatsit Inatsisartut 2021-mi ukiakkut ataatsi-miinnerani akuerineqapoq. 201-mili decembarip qaamma-taanili kommunit MitID-mik tunniussisinnaanermut akuer-sissummik pissarsinissamut suliassaqalersimapput - maan-namuugallartorlu Kommuneqarfik Sermersooq kisimi suli-assaminik isumaginnissimalluni. Digitalimik Sullissiner-mut Aqutsisoqarfik suliassamut tamatumunnga kommuni-nut ikiuutigaatsiarsimagaluartoq.Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit ilisimatitsis-sutigineqarpoq, kommunit tamarmik MitID-mik tunniussi-sinnaanngornissamut namminneerlutik akisussaaffeqartut.Taamaammat MitID-mut atatillugu apeqqutissat tamarmikkommuninut saaffiginnissutigineqartussaapput. Kommunittamatumannga isumaginninnissamut piffissalerneqarsimap-put:Ulloq 31. januar 2023 kommunit MitID-mik tunniussinis-samut akuerineqareersimassapput.
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Departementet for Finanser Naalakkersuisut har note-ret den igangværende debat om forhøjede trækprocen-ter på skattekort eller indhandlingstrækkort.Det drejer sig om op til 4.000 borgere, der i 2023 skal beta-le en forhøjet trækprocent. Årsagen er manglende ellermangelfuld indbetaling til borgernes egne, individuelle pen-sionsordninger for 2021.Ordningen har eksisteret siden 1. januar 2018, og den skalsikre, at flere med en arbejdsindkomst sparer op til alder-dommen. Målet er en bedre og tryggere pensionisttilværelseog en sikring af alles velfærd.Naalakkersuisut står fast på, at ordningen er nødvendig forat sikre velfærden i de kommende år, hvor færre skal for-sørge flere.Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, Naaja H.Nathanielsen, udtaler:”Den obligatoriske pensionsordning har det klare formål atfremtidssikre vores velfærd. Der er derfor en direkte sam-menhæng mellem de penge der indbetales til ordningen idag og den velfærd der bliver råd til når vores børn og ungefor alvor træder ud på arbejdsmarkedet. Fremover skal en mindre arbejdsstyrke forsøge en størregruppe ældre. Det er Naalakkersuisuts klare ambition atskabe en fremtidssikret økonomi, uden nedgang i vedfærd-sydelserne. Dette sker ikke af sig selv, men kræver handlingog planlægning”.Inatsisartut har under efterårssamlingen givet den obligato-riske pensionsordning et servicetjek. Et flertal i Inatsisartutgodkendte i den forbindelse at flere fra lavindkomstgruppenblev undtaget fra ordningen.
Da ordningen blev indført, var der omkring 7.000 borgere,der ikke indbetalte eller indbetalte tilstrækkeligt til en pen-sionsordning. Dette tal er nu faldet til omkring 4.000 borgere. Af de 4.000borgere, der mangler at indbetale til en pensionsordning,har omkring 1.000 af disse en årsløn på mere end 500.000kroner. Omkring 1.300 borgere tjener mellem 300.-500.000kroner årligt og den resterende gruppe tjener mellem 125.-300.000 kroner. Opsparingssatsen indfases løbende fra en årsindtægt på125.000 kr. Opsparingssatsen indtræder dog først fuldt udved en årsindtægt på 175.000. kr.Skattestyrelsen har i dag sendt en pressemeddelelse ud,med vejledning om hvad man skal gøre, hvis man har fåeten forhøjet trækprocent. Der henvises til denne.

Obligatorisk pension



Et rekordhøjt antal har dimitteret fra Campus Kujal-leqs turismeafdeling. Ifølge uddannelseschef RieOldenburg er autentisk grønlandsk personale højtværdsat.26 nyudklækkede dimittender fra Campus Kujalleq turis-meafdeling.Antallet er rekordhøjt.22 har afsluttet uddannelsen adventure guide (ADV),mens fire har afsluttet serviceøkonomuddannelsen (SØK).Campus Kujalleq oplyser, at de fleste, som påbegyndte enaf de to uddannelser, gennemførte.Hele 95 procent af de startende har gennemført uddannel-sen ADV, mens det drejer sig om 80 procent for uddannel-sen SØK, hvilket er langt over landsgennemsnittet for gen-nemførelser på tilsvarende studier, lyder det i en presse-meddelelse.Her oplyser uddannelseschef Rie Oldenburg, at dimitten-derne i løbet af deres uddannelse har været vidt omkring:- De dimitterende SØK har været i praktik i det meste afGrønland og på mange forskellige arbejdspladser: Hos Vec-trus på Thule Air base, i Ilulissat hos World og Greenland, iNuuk hos Visit Greenland, Nuuk Water Taxi og i Sydgrøn-land hos Blue Ice Explorer og Riding Greenland iInneruulalik/Qassiarsuk.
Eftertragtede af tursimebranchenUddannelseschefen tilføjer:- I dette forår har alle Campus´ SØK-studerende desudenværet værdsat medhjælp ved den nordatlantiske rejsemesse”Vest Norden Travel Mart” med mange forskellige opgavesom afhentning og guidning af gæste på mange tidspunkteraf døgnet, de har været levende QR-koder til grønlandskebyer, garderobebestyrere, Inuit Games organisatorer ogmeget andet. Efter arrangementet, fortsatte de til Island forat få førstehåndsindtryk af, hvordan man i Island bedriverturisme.De nyuddannede fra ADV har lært at færdes i og kendelandskaber i både nord og syd: De startede i Kangerlussuaqi slutningen af juni og kom i slutningen af september tilQaqortoq, lyder det videre.Undervisning, øvelser og eksaminer har næsten uafbrudtstået på i løbet af uddannelsen. Uddannelsen er blevetafsluttet med Imarsiornermik Ilinniarfik´s erhvervsduelig-hedsbevis for 12 pax-både.- Alle dimittenderne er eftertragede af turismebranchen oglænge før, de skal i praktik eller er færdiguddannede retteshenvendelser til dem fra branchen med tilbud om jobs, idetautentisk grønlandsk personale er højt værdsat, oplyserRie Oldenburg.
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Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Akileraar-tarnermut Aqutsisoqarfiup ulluni makkunani Akileraar-tarnermut allagartat katillugit 44.609-t nassiussorpai.Akileraartarnermut allagartaq aamma tunisinermi akileraa-rutinut allagartaq ukiumut isertitaqarfiusumut 2023-mutakileraarutinik A-nik naatsorsuinermut atorneqartussat.Amerlanerpaartai, innuttaasut 40.626-t, akileraartarnermutallagartamik nalinginnaasuulluinnartumik imaluunniit tuni-sinermi akileraarutit allagartaannik tigusaqassapput. Innuttaasut amerlanerpaartaasa qujanartumik soraarnerussu-tisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaa-neq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu ukiumutisertitaqarfiusumut 2021-mut soraarnerussutisiaqalernis-samut ileqqaartussaatitaanertik naammassisimavaat. Kisianni innuttaasut 3.983-it soraarnerussutisiaqalernissam-ut akiliinissap naammassisimannginnera pissutigalugu pro-centinngorlugu akileraarutissaq qaffasinnerutillugu akilera-artarnermut allagartamik imaluunniit tunisinermi akileraa-rutinut allagartamik tigusaqassapput.Innuttaasut soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaartussaa-titaanerminnik naammassinnissimanngitsut akileraartarner-mut allagartamik 7%-imik tapiliussamik qaffanneqarsima-sumik aammalu tunisinermi akileraarutinut allagartamik5%-imik tapiliussamik qaffanneqarsimasumik tigusaqassap-put.Procentimut tapiliussamut pissutaavoq 2021-mut soraarne-russutisiaqalernissamut ileqqaartussaatitaanerup naammas-sineqarsimannginnera. Ilaatigut sulisitsisut nalunaarutaatkiisalu innuttaasup nammineq akiliutai, AkileraartarnermutAqutsisoqarfiup soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaar-tussaatitaanerup naatsorsorneqarnerani tunngavigai.Matuma siuliani taaneqartoq soraarnerussutisiaqalernissam-ut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pilluguInatsisartut inatsisaanni § 7 naapertorlugu ingerlanneqar-poq.Procentinngorlugu akileraarutissaq qaffanneqarsima-soq tigugukku qanoq iliussaanga? 2022-mi aggustimi soraarnerussutisiaqalernissamut peqa-taasussaatitaanermut ukiumoortumik naatsorsukkat tiguatit,tassani allassimavoq ileqqaartussaatitaanerit naammassisi-manerit imaluunniit ileqqaartussaatitaaneq naammassisi-mannginnerit.Soraarnerussutisiaqalernissamut peqataasussaatitaanernutukiumoortumik naatsorsukkat misissukkit. Taanna uaniwww.sullissivik.gl/ “akileraarutikka” ataani imaluunniiteBoks-erni takusinnaavat.Kisitsisit soraarnerussutisiaqalernissamut peqataasus-saatitaanernut ukiumoortumik naatsorsukkani allassi-

masut isumaqatiginngikkukkit, imaaliorsinnaavutit:Sulisitsisut soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussi-nermut akiliisimappat, taanna 2021-mut ukiumoortumikaningaasarsiavit allagartaanni ilanngunneqarsimanersoq,taamaalillunilu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nalu-naarutigineqarsimanersoq, misissorsinnaavat. Kisitsit taan-na ukiumoortumik aningaasarsiavit allagartaanniittoq ukiu-moortumik naatsorsukkani allassimanersoq misissoruk.Nammineerluni soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuus-sinerneersoq, ukiumoortumik naatsorsukkani allassimasoq,kisitsit eqqortuunersoq misissoruk.2021-mi soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussiner-mut inatsimmi pineqartunut ilaasumut naammattumik aki-liisimallutit uppernarsarsinnaagukku, soorunami akileraar-tarnermut allagartavit imaluunniit tunisinermi akileraaruti-nut allagartavit allanngortinnissaanut periarfissaqassaaq. Tassaasinnaavoq sulisitsisorniit akiliutinut, imaluunniit illitnammineq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussiner-nut akiliuternut, uppernarsaat.Tamatuma kingorna soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqis-suussinermut inatsimmi pineqartunut ilaasumut 2021-imutsoraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaartussaatitaanerupmatussusernissaanut akiliisoqarsimasoq uppernarsarsinnaa-gukku, aamma 2023-mut akileraartarnermut allagartavitimaluunniit tunisinermi akileraarutinut allagartavitallanngortinnissaanut aamma periarfissaqassaaq.Kalaallit Nunaanni aningaaserivinniit kiisalu kalaallit dan-skillu soraarnerussutisiassanut ingerlatsiviiniit soraarnerus-sutisiaqalernissamut aaqqissuussinernut akiliutit pillugituppernarsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup akuerisar-paa. Nuussineq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussiner-mut, illit atit atorlugit pilersinneqarsimasumut, pisimasoqersarissumik allassimappat, qarasaasiakkoortumik aningaa-seriverniit pappialanngortitaq aamma akuerineqarsinnaa-voq. Qarasaasiakkoortumik aningaaserivimmiit pappialanngorti-tami soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussineq illitatit atorlugu allassimanngippat, assersuutigalugu kontumutatia ersinngitsumut kontukkoortumik nuussiinnartoqarsi-malluni, tamanna uppernarsaatitut akuersaarneqarsinna-anngilaq.Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik akileraartarnermut alla-gartamik/tunisinermi akileraarutinut allagartamik nutaamiktunniussisoqassappat, taamaalilluni sulisitsisuit 2023-mijanuaarimut qaammammut aningaasarsiavit naatsorsornissa-at angumerisinnaassallugu, uppernarsaatkingusinnerpaamik9. januar 2023 tigoreersimassavarput.

Akileraartarnermut allagartaq aamma Soraarne-russutisiaqalernissamut aaqqissuussinermutpeqataasussaatitaaneq



Mindst to år i træk brugte Campus Kujalleq flere pengeend bevilget - nu uddyber Peter P. Olsen i et paragraf37-spørgsmålKritikken har haglet ned over Peter P. Olsen (IA), naalak-kersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, siden deter kommet frem, at der har været et underskud på millioneraf kroner i Campus Kujalleq. En uddannelsesinstitution,som Peter P. Olsen er politisk ansvarlig for.I sin betænkning om landskassens regnskab kom revi-sionsudvalget i Inatsisartut som følge af underskuddenemed flere kradse kritikpunkter af naalakkersuisoq. Bestyrelsesformanden for Campus Kujalleq har efterføl-gende udtalt, at man siden 2017 har henvendt sig fleregange til Naalakkersuisut vedrørende budgetoverskridelser-ne.Peter P. Olsen har indtil videre valgt at kommentere påsagen med kortfattede skriftlige svar.Svarene gør ikke nogen klogere, mener Nivi Olsen (D),hvorfor hun har følt sig nødsaget til at stille en rækkeparagraaf 37-spørgsmål, så befolkningen kan få svar ogindsigt i, hvad der foregår bag de lukkede døre i Naalak-kersuisut.Hun vil først og fremmest vide, hvor mange henvendelserNaalakkersuisut har modtaget fra Campus Kujalleq siden2017.Overskridelser af budgettetNaalakkersuisoq oplyser, at det drejer sig om to henvendel-ser.Der er blevet modtaget en mail 7. september 2021 vedrø-rende anmodning om møde. Henvendelsen er blevetbesvaret dagen efter med mødeafholdelse 13. september2021.
6. november 2022 modtages der endnu en mail med ønskeom et møde, som er blevet opsat dagen efter. Peter P.Olsen oplyser, at Naalakkersuisut har henvendt sig togange til finans- og skatteudvalget vedrørende henvendelseom budgetoverskridelse fra Campus Kujalleq.Han tilføjer, at der er blevet orienteret om budgetoverskri-delse 16. november 2022. Der er to gange blevet anmodetom tillægsbevillinger, mens der ligeledes to gange er blevetanmodet om to budgetneutrale omrokeringer.Nivi Olsen beder Naalakkersuisut om at oplyse de eksaktedatoer for henvendelser til finans- og skatteudvalget, hvortilPeter P. Olsen oplyser, at det drejer sig om 7. december2016 og 16. november 2022, som fortsat er til behandling.Den øverste myndighedPolitikeren fra Demokraatit ønsker desuden at vide, omNaalakkersuisut er enig i budgetloven, som lyder:"Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt oppebæresuden forudgående bevilling" og "En Naalakkersuisoq er ansvarlig for sit ressortområdes bevillinger”- Al lovgivning skal som sådan naturligvis overholdes.Dette gælder således også de nævnte bestemmelser, lyderdet fra Peter P. Olsen.Han tilføjer, at bestyrelsen ifølge lovgivningen er bran-cheskolens øverste myndighed og har det overordnede an-svar for skolens drift, herunder skolens faglige og økono-miske aktiviteter.Den øverste myndighed skal ifølge naalakkersuisoq forval-te skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for sko-lens formål. Desuden fremgår det af erhvervsuddannelses-loven, at bestyrelsen over for Naalakkersuisut er ansvarligfor brancheskolens virke, herunder forvaltningen af de øko-nomiske ressourcer, lyder det videre.

SSaaggeenn    oomm    CCaammppuuss    KKuujjaall lleeqq::RReetttteeddee    hheennvveennddeellssee    ttoo    ggaannggee



af Rainer PermienKommune Kujalleq har lanceret en gratis avis, profil-avisen, som er et udmærket initiativ for at rette mereopmærksomhed på vores forsømte eksistens i Sydgrøn-land? Avisen er lagt på hjemmesiden og tilgængelig forborgere i Grønland og Danmark, som såvel andre ste-der i verden, for derved kan inviteres nye borgere ogmåske virksomheder til at bosætte sig i KommuneKujalleq! Men er de proklamerede informationer om et godt liv i heleKommune Kujalleq virkelig som beskrevet i profilavisen,eller er beskrivelsen et malet skønbillede om et godt liv ihele kommunen, hvor det virkelige liv, efter mit indtryk,synes anderledes end skildret i profilavisen? I det mindstefor nogle i samfundet!Er det i realiteten ikke en sørgelig tilværelse vi tilbydervores ældre medborgere, som efter et langt og opslidendehårdt arbejdsliv har trukket sig tilbage, men føler sig forladtog ensomt! Eksisterer ikke længere den gamle grønlandskesamhørighed, hvor hele familien værner og passer på hinan-den? Jeg synes, at de ældre har et krav på og tilmed fortjener atnyde deres otium med et liv i værdighed og tryghed i fami-liens favn. Ligeså har nogle børnefamilier hårde og trangekår, om det er selvforskyldt eller ej står ikke til diskus-sion,men samfundet burde yde mere, for at tilbyde børnefamilieret mere anstændigt og værdigt liv.Kommunens fremtid!Profilavisen kom på gaden, indeholdende nogle gode artik-ler med et pænt layout, dog uden at berøre alle forskelligegrene i samfundet, hvor et indlæg om ét erhverv, det land-baserede erhverv i byerne, brillerer med at være fravalgt!Avisens autor må svare på om fravalget er en megenbevidst ”forglemmelse”!Det ville have været på sin plads at betænke avisen med etindslag om alle erhvervs aktiviteter i Sydgrønland og der-ved profilerer sig med invitationer og favorable tilbud tilvirksomheder, for at animere dem at bosætte sig i kommu-nen, hvor etableringer af nye erhvervsgrene bliver en nød-vendighed i udviklingen.Attraktive erhvervsmuligheder burde være tilbudt i aviseninden færdiggørelsen af en ny lufthavn, ved at fremhæveQaqortoq´ geografiske beliggenhed mht. skibstrafikken ogkommende nye og bedre trafikforbindelser internt og eks-ternt Grønland. Indslaget ville have vist vores driftighed ogengagement med viljen for investeringer i et fremtidsorien-teret projekt i et nyt og spændende område med fleremuligheder.Udviklingen i det nye område åbner op for en ny og inter-

essant fremtid, ikke kun for Qaqortoq,men for hele Kom-mune Kujalleq og for-pligter myndighederne til at udnytte demange forskellig artede tilbud. Udviklingen af området skal starte sna-rest og ikke først om 20 år, hvor påbe-gyndelsen kræver byggemodning til private husejere og tilerhvervsgrunde samt opførslen af offentlige boliger. Et fra-valg for områdets udvikling kan blive til en hæmsko for til-trække nyt erhverv og borgere til kommunen. ISGISG kunne have gjort sig synlig i profilavisen ved at propo-nere en plan for etableringen af nyt erhverv i de kommendenye erhvervsområder mod lufthavnen, men har forpassetdenne oplagte mulighed uden aktiv har styrket vores stag-nerende erhvervsudvikling med fornyet erhvervsmæssigvækst i kommunen.Kommunen har et tydeligt behov for et aktivt erhvervsrådmed en oprigtig interesse i alle erhverv, hvor deres forven-telige aktiviteter kan blive transformeret til en kyndig eks-pertise med både rådgivning og aktiv hjælp for udviklingeni og af erhvervet.ISG´ nuværende rådgivende formidling er ikke fuld udbrugbart og tilstrækkelig klædt på med at servicere alleerhverv så længe kun den passive rådgivende part er tilstede, hvor den aktive og mest betydningsfulde part mang-ler i form af en ikke tilstedeværende streng mellem ISG ogkommunen. Denne manglende part er årsagen for, at er-hvervet i flere tilfælde konkluderer det som formålsløst athenvende sig til ISG!Et aktivt og velorganiseret erhvervsråd, i ordets betydning,kræver, som skrevet før, opsøgende initiativer med etable-ring af en vidensbank for erhvervets nødvendige behov herog nu og i fremtiden. Denne viden er en tvingende forudsætning, for at kan støtteen tilfredsstillende udvikling ved hjælp af velfungerendebindeled mellem ISG, kommunen og erhvervet og ikke for-bliver en kaffeklub med støtte fra kommunen.Det er på ingen måde betryggende, at kommunen ikke selver observant på problemet eller konkluderer en mangel pådet samme, for resultaterne er kendsgerninger af en mangeårige negativ udvikling.Initiativer savnes og enkelte iværksætter kan ikke selv løfteopgaven og melder fra eller opgiver!Løsnings modellen er på en måde meget simpel og hedder”fællesskab” som betyder, at alle implicerede parter, ISG,kommunen og erhvervet, burde findes i et forum, en kredsaf aktive tænkende personer, med initiativer for etableringeraf nye muligheder for en fælles opgave: At forcere udvik-lingen i kommunen.Et Godt Nytår for alle borgere med håb for en lysere frem-tid i det kommende år. 
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Departementet for Finanser Skattestyrelsen udsender idisse dage i alt 44.609 Skattekort og Indhandlingstræk-kort til brug for beregningen af A-skat for indkomståret2023.Langt størstedelen, 40.626 borgere, modtager et helt almin-deligt skattekort eller indhandlingstrækkort. Langt de fleste borgere har heldigvis opfyldt deres pen-sionsopsparingsforpligtelse i henhold til Inatsisartutlov omobligatorisk pensionsordning for indkomståret 2021. Men 3.983 borgere modtager et skattekort eller indhand-lingstrækkort med forhøjet trækprocent grundet manglendeopfyldt pensionsindbetaling.De borgere, der ikke har opfyldt deres pensionsopsparings-forpligtelse, modtager skattekort, der er forhøjet med et til-læg på 7% og eventuelt indhandlingstrækkort, der er forhø-jet med et tillæg på 5%.Tillægsprocenten skyldes den manglende opfyldelse af pen-sionsopsparings-forpligtelsen for 2021. I opgørelsen af pen-sionsopsparingsforpligtelsen lægger Skattestyrelsen bl.a.arbejdsgivers indberetninger til grund samt borgerens egneindbetalinger.Ovennævnte sker i henhold til § 7 i Inatsisartutlov om obli-gatorisk pensionsordning.Hvad gør jeg hvis jeg har fået en forhøjet trækprocent?Du har modtaget en årsopgørelse for obligatorisk pension iaugust 2022, hvor det fremgår om du har opfyldt din opspa-ringsforpligtelse, eller om du har en uopfyldt opsparingsfor-pligtelse.Tjek din årsopgørelse for obligatorisk pension. Du kanfinde den på www.sullissivik.gl/ under “min skat” eller idin eBoks.
Er du ikke enig i tallene, der fremgår af din årsopgørel-se for obligatorisk pension, kan du gøre følgende:Hvis det er din arbejdsgiver, der har indbetalt til din pen-sionsordning, kan du tjekke om den er medtaget på din års-lønseddel for 2021 og dermed indberettet til Skattestyrel-sen. Tjek om det er de samme tal, der står på årslønsedlensom på årsopgørelsen.Tjek om det er de rigtige tal fra dine private pensionsord-ninger, der fremgår af årsopgørelsen.Hvis du kan dokumentere, at der i 2021 er indbetalt til-strækkeligt til en pensionsordning omfattet af loven, vil dernaturligvis være mulighed for at få ændret dit skattekorteller indhandlingstrækkort. Det kan både være dokumenta-tion for indbetaling fra din arbejdsgiver, eller dine egne pri-vate indbetalinger til en pensionsordning.Hvis du kan dokumentere, at der efterfølgende er indbetaltbeløb til at dække pensionsopsparingsforpligtelsen for 2021til en pensionsordning omfattet af loven, vil du også havemulighed for at få ændret dit skattekort eller indhandlings-trækkort for 2023.Skattestyrelsen accepterer dokumentation vedrørende ind-betaling til pensionsordninger fra grønlandske pengeinsti-tutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra din netbank kan accepteres, hvis det tydeligtfremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, somer oprettet i dit navn. Hvis udskriften fra netbanken ikkeangiver en pensionsordning i dit navn, eksempelvis hvis detblot er en almindelig kontooverførsel til en unavngivenkonto, kan dette ikke accepteres som dokumentation.Hvis Skattestyrelsen skal lave nyt skattekort/indhandlings-kort, så din arbejdsgiver skal kunne nå at beregne dinmånedsløn for januar 2023, skal vi modtage din dokumen-tation senest 9. januar 2023.
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Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Naalakker-suisut skattekortini imaluunniit tunisinermi akileraaru-tit allagartaanni procentimik qaffatamik akileraaruteq-arnissaq pillugu maanna oqallinneq maluginiarpaat.Innuttaasut 4.000-it tungaanut, 2023-mi procentimik qaffa-tamik akileraaruteqassasut pineqarput. Tamatumunnga pis-sutaavoq innuttaasut namminneq 2021-mi soraarnerussuti-siaqalernissamut aaqqissuussinerminnut akiliuteqarsi-mannginnerat imaluunniit akiliutaasa amigarsimanerat.Aaqqissuussineq 1. januar 2018-imili piuvoq, tamatumaluqulakkiissavaa, sulinermit isertitallit amerlanerusut utoqqa-linissaminnut ileqqaagaqarnissaat. Anguniagaavoq pitsaane-rusumik toqqissisimanarnerusumillu utoqqaanissaq kiisalukikkut tamat atugarissaarnerannik qulakkeerinninnissaq.Naalakkersuisut aalajangiusimavaat, ukiuni aggersuni, inuitikinnerit inunnik amerlanernik pilersuisussaaneranni atuga-rissaarnerup qulakkeernissaanut aaqqissuussineq pisariaqar-toq.Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersui-soq, Naaja H. Nathanielsen, oqarpoq:”Pinngitsoorani soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaar-nissamik ersarissumik siunertaavoq atugarissaarnitta siunis-samut qulakkeerinniffiginissaa. Taamaattumik aaqqissuussinermut ullumikkut aningaasatakiliutigineqartut aamma meerartagut inuusuttortagullusuliffeqarfeqarfimmut appakaappata atugarissaarnissapakissaqarfigisassatsinnut tunngatillugit toqqaannartumikatassuteqarput. Siunissami sulisinnaasut ikinnerusut utoqqarnik amerlane-rusunik pilersuisussaapput. Naalakkersuisut erseqqissumikanguniagaraat aningaasaqarnermik siunissamut qulakkiigaa-sumik pilersitsinissaq, atugarissaarnermi ikiorsiissutinikappartitsinertaqanngitsoq. Tamanna nammineq pisinna-anngilaq, iliuuseqarnermilli pilersaarusiornermillu pisariaq-artitsisoqarpoq”.Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnerminni pinngitsooranisoraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinerup ingerla-

nera misissorpaat. Inatsisartuni amerlanerussuteqartut tama-tumunnga atatillugu akuersissutigaat, isertitakittut akornan-ni arlallit aaqqissuussinermut ilaatinneqannginnissaat.Aaqqissuussineq eqqunneqarmat, innuttaasut 7.000-it mis-saat, soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermutakiliinngillat imaluuniit amigartunik akiliipput. Kisitsittamanna 4.000-it missaannut apparsimavoq. Innuttaasuni taakkunani 4.000-iusuni, soraarnerussutisiaqa-lernissamut aaqqissuussinermut akiliinngitsoorsimasuni,1.000-it missaat 500.000 koruunit sinnerlugit ukiumut akis-sarsiaqarput. Innuttaasut 1.300-t missaat ukiumu 300.-500.000 koruunit akornanni akissarsiaqarput, eqimattallusinneruttut 125.-300.000 koruunit akornanni ukiumut akis-sarsiaqarlutik. Ileqqaagaqarnissamut aki ukiumut isertitat 125.000 kr.-initingerlaavartumik atuutilersikkiartorneqartarpoq.Ileqqaagaqarnissamulli aki aatsaat 175.000 kr.-inik ukiumutisertitaqaraanni tamakkiisumik atuutilertarpoq.Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ullumikkut tusagassiu-tinut naunaarut nassiuppaa, procentimik qaffatamik akile-raaruteqartussanngorsimagaanni qanoq iliorsinnaanermutilitsersuut. Tamatumani tassunga innersuussivugut.Kujataani Asaasoq ApSSydgrønlands Rengøring ApSPostboks 527, 3920 QaqortoqEmail: sydel3920@gmail.com • Mobil 49 31 32asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq- Nuannisarneq IpiitsoqProffessionel Rengøring, God Service- En Ren Fornøjelse
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Campus Kujallermi takornariaqartitsinermut immikko-ortoqarfimmi soraarummeertut aatsaat taama amerlati-gipput. Ilinniartitaanermut pisortap Rie Oldenburgipoqarnera naapertorlugu kalaallit sullissisussat piuma-neqarluarput.Campus Kujallermi takornariaqartitsinermut immikkoortor-taqarfimmi allagartartaartut 26-t.Aatsaat taama amerlatigipputUkioq manna misigisassarsiorlutik angallassisartutut ADVilinniarnermi 22-t naammassillutik allagartartaarput aam-malu kiffartuussinermik aningaasarsiornikkullu ilinniartut(SØK) sisamat naammassillutik allagartartaarlutik. Ilinniakkanik taakkunannga marlunnik aallartitaqartutamerlanerit naammassisut, Campus Kujalleq ilisimatitsivoq.ADV-imi ilinniakkamik aallartitsisut 95 procentii ilinniak-kamik naammassinnipput, kiisalu SØK-mi 80 procentii ilin-niarnertik naammassillugu allagartartaarput, tamannaluassingusunik ilinniagaqartunik naammassisartunit agguaqa-tigiissinneranni qaffasinnerungaatsiarpoq.Tassanilu ilinniakkaminnik naammassinnittut ilinniarner-minni assigiinngitsunik ilinniagaqarsimasut, ilinniartitaaner-mut pisortaq Rie Oldenburgip ilisimatitsissutigaa.- Kiffartuussinermi Aningaasarsiornukkullu ilinniagaqartutsuliffimmi sungiusarlutik misiliinerminni Kalaallit Nunaattamangajaat suliffeqarfinnilu assigiinngiiaartuni misiliisi-mapput: Ukuusuni, Vectur Thule Air basemi, IlulissaniWorld aamma Greenland, Nuummi Visit Greenland, NuukWater Taxi aaammalu Kalaallit Nunaata kujataani Blue IceExplorer aamma Riding Greenland Inneruulalik
Qassiarsummiittumi.Takornariartitsisartunit piumaneqarluartutIlinniartitaanermut pisortaq nangilluni oqarpoq:- Upernaaq mannattaaq Campussimi SØK (SullissinermiAningaasasiornermi Takornariaqartitsinermilu ilinniagaqar-tut) tamarmik nunat avannarliit angallassinikkut ussassaaru-teqarlutik ”Vest Norden Travel Mart” katersuunneranni pin-gaarutilittut ikiuuteqataalluarput assigiinngitsorpassuartigutsullissisuullutik soorlu ullup qanoq ilinera apeqqutaatinna-gu tikittunik aallertullutik, tikeraanik angallassisuullutik,QR-kodetut illoqarfiit pillugit piviusumik nassuiaateqartar-tuullutik, qaatiguunut ilioraavinni aqutsisuullutik, InuitGamesinut aaqqissuisuullutik allarpassuarnillu suliaqarlutik.ADV-mi ilinniakkaminnik naammasserlaat AvannaaniKujataanilu nunami angalaarnermik ilinniarsimapput: Juulip naanerani Kangerlussuarmi aallarteriarlutik septem-barip naanerani Qaqortumukarput.Ilinniarnerisa ingerlanerani atuartitsinerit, sungiusarneritaammalu misilitsinnerit ataannangajattumik ingerlappaat.Ilinniarneq naggaserlugu Imarsiornermik Ilinniarfiimmiikinuussutissarsiutigalugu angallassinissamut angallammut12-nik ilaasoqarsinnaasumik ( 12 pax) misilitsissutigivaat.- Ilinniagaqarlutik naammassisut takornariaqartitsinerupiluaneersunik piumaneqartorujussuupput aammalu suliffim-mik misiliinnginnerini imaluunniit ilinniarlutik naammas-sinnginnerini susassaqartunit saaffigineqartarput suliffissan-nik neqeroorfigalugit, kalaallit sullissisussatut immikkuulla-rissuunerat pingaarutilittut qaffasissumik inissisimatinneq-armat, Rie Oldenburg ilisimatitsivoq.
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Siden 31. oktober har det ikke været muligt at logge indpå netbank uden MitID - 11 procent ud af de forventede33.000 borgere mangler fortsat at få oprettet et.3.719 - så mange borgere kan ikke logge ind på deres net-eller mobilbank for at lave bankoverførsler eller betaleregninger. Det er nemlig kun 89 procent ud af de forvente-de 33.000 borgere, der på nuværende tidspunkt har MitID,viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.Sådan har det været for de forventede 11 procent, somendnu ikke har fået MitID, siden 1. november, hvor banker-ne holdt op med at benytte NemID. Digitaliseringsstyrelsenoplyser, at borgere med NemID kan få MitID online og fåhjælp fra de kommuners borgerservice, der er godkendt tilat ustede MitID. Borgere uden NemID kan få MitID vedbrug af MitID appen, hvis de har et pas eller ved at mødefysik op ved deres borgerservice.Men det er ikke alle steder, at borgerservice har mulighedfor at hjælpe de borgere, som endnu ikke har fået MitID. 
Tværtimod.Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia, QeqqataKommunia og Kommune Qeqertalik kan endnu ikke udste-de MitID til borgerne.Kommuner har vidst besked i et årLoven om MitID er blevet godkendt på efterårssamlingen2021. Og siden december 2021 har kommunerne haft tilopgave at blive godkendt til at udstede MitID - intil videreer det altså kun Kommuneqarfik Sermersooq, der har løftetopgaven. Det er på trods af, at Digitaliseringsstyrelsen har biståetkommunerne betydeligt med hjælp til denne proces.Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at det er enhver kommu-nes eget ansvar at blive klar til udstedelse af MitID. Derforskal alle spørgsmål, der vedrører MitID samt udstedelse ret-tes til kommunerne. Kommunerne har fået en deadline:31. januar 2023 skal kommunerne være godkendt til atudstede MitID.OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.glÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 16.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag LUKKETUdbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 16.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 12.00Derefter betjening via automatPALBY-mi niivertoq
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Forældre med blebørn i daginstitutionerne skal fra 1.januar 2023 selv tage egne bleer med til brug for barneti dagtilbudstidsrummet.Daginstitutionstaksterne har igennem de senere år væretfaldende, og har i 2022 været Grønlands laveste takst sam-men medQeqqata Kommunia.- Takstpriserne, som har været faldende i de senere år, er nupå det laveste, således ligger den højeste takstpris nu på1000 kroner ud fra indkomsten. Den laveste takst er sat til 100 kr. pr måned.I 2023 sætter Qeqqata Kommunia prisen op til 1100 kr. prmåned, mens Kommune Kujalleq har valgt at fastholde pri-sen og dermed have Grønlands billigste takst, forklarer for-valningschef for Dagtilbud, Uddannelse, Arbejdsmarked ogkultur, Jesper Ryttov.Serviceniveauet i daginstitutionerne har været bibeholdtselv om prisen er faldet.- Ved nedskæring af takstpriserne i daginstitutionerne harman ikke ændret noget ved børnepasningen, bespisning ogbleforbrug.For at undgå at forhøje takstpriserne er vi desværre nødttil at bedeforældrene, om at de selv medbringer bleer tilderes blebørn i daginstitutionerne, siger Jesper Ryttov ogfortsætter.- Vi ser mere og mere, at flere forældre kræver bestemtebleer til deres børn og dermed i forvejen selv tager bleermed, slutter forvaltningschef Jesper Ryttov.Daginstitutionstakstpriserne i Kommune Kujalleq er i for-hold til andre kommuner de billigste.I de andre kommuner ser de højeste takstpriser i daginstitu-tionerne således ud i 2023:• KommuneqarfikSermersooq vuggestuer 2463,- og børnehaver 2390,-• Avanaata Kommunia 1433,-• Qeqqata Kommunia 1100,-• Kommune Qeqertalik vuggestuer 1827,- og børnehaver 1825,-• Kommune Kujalleq 1000,-

Forældre med børn i daginstitutionerskal i fremtiden selv tage bleer med
- elteknik for fremtiden- Siunissami innaallagisserineqEl-installationerIndustri-installationerServiceSkibs-installationerData-installationerKommunikationAntenneanlægElevatorerBelysningsteknik SikringsanlægPatient- og nødkaldBrandalarm anlægMaskinelektroTermograferingHvidevarerStorkøkkenerDøgnvagtEl butikStort udvalg i lamper og hårdehvidevarerQinigassaqarluartoq qullinik errorsiviitnillataartitsiviit allalluArssarnerit A/SJaraatooq B-13053920 QaqortoqTlf:   642030www.arssarnerit.glqaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd.tlf. 483500Vagttlf.:      494530



Campus Kujallermi minnerpaamik ukiuni marlunnianingaasaliissutit sinnerlugit atuisoqartarsimavoq -Peter P. Olsenilu maanna paragraf 37 naapertorluguapeqqummut itisiliilluni akissuteqarpoq.Campus Kujallermi to millioner koruuninik amigartooru-teqartoqarsimasoq saqqummiunneqarmalli Ilinniartitaaner-mut, Kultureqarnermut, Timersornermut IlageeqarnermulluNaalakkersuisoq Peter P. Olsen (IA) isornartorsiorneqanga-atsialerpoq. Ilinniarfik Peter P. Olsenip politikkikkut akisus-saaffigisaaraa.Inatsisartut kukkunersiuinermut ataatsimiititaliaata nunattakarsiata naatorsuutai pillugit isumaliutissiissummini, ami-gartooruteqartoqartarsimanera pillugu naalakkersuisumutarlalitsigut isornartorsiuivoq. Campus Kujalliup siulersui-suini siulittaasup oqaatiginikuuaa, missingersuutinik sippui-soqartarnera pillugu Naalakkersuisunut 2017-imiilli ataasia-annarani saaffiginnittoqartarsimasoq.
Peter P. Olsenip suliaq allakkatigut naatsumik akissuteqarfi-gisarlugu maannamut oqaaseqarfigisarsimavaa.Akissutigineqarsimasut Nivi Olsenimut (D) paasisaqarneru-lersitsisimanngillat, taamaammat paragraf 37 naapertorluguarlalinnik apeqquteqartariaqarsimalluni, tassani Naalakker-suisut matoqqasumik qanoq iliuuseqartarsimanerat innuttaa-sunit paasineqarnissaa anguniarlugu.Siullertut paaserusussimavaa, Naalakkersuisut CampusKujallermit 2017-imiilli saaffiginnissutinik qassinik tigu-saqarsimanersut.Missingersuutinik sippuisarneqNaalakkersuisup ilisimatitsissutigaa, saaffiginnissutinikmarlunnik tigusaqartoqarsimasoq.Maili ataatsimeeqatiginnikkumanermik piumasaqaatitalikulloq 7. septembar 2021 tiguneqarsimavoq. Saaffiginnissutakineqarpoq ulloq 8. septem-ber 2021 ataatsimeeqatigiin-nerlu pisimalluni ulloq 13.september 2021.Ulloq 6. november 2022maili alla ataatsimeeqatigiin-nissamik kissaatitalik tigu-neqarsimavoq aqanguaniluataatsimeeqatigiittoqarsimal-luni. Peter P. Olsenip ilisima-titsissutigaa, Campus Kujal-lermi missingersuutinik sip-puisoqarsimanera pilluguNaalakkersuisut Aningaasa-qarnermut Akileraartarner-mullu Ataatsimiititaliamutmarloriarlutik saaffiginnissi-masut.Naalakkersuisup ilanngulluguilisimatitsissutigaa, missin-
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