Ku j at a a n i a at s i t a s s a r s i o r n i s s a mik piler saar ut oqallisaasoq
i t i ga r t i n n e q a s s a n gat i n n a r t o q

Greenland Mineralsip piiaanissamik pilersaarutaanut
itigartitsissutissatut siunnersuummik Naalakkersuisut
nassiussipput. Suliffeqarfik sapaatit akunneri sisamat
ingerlaneranni akissuteqarnissamut periarfissaqarpoq.
Greenland Mineralsip Kuannersuarni aatsitassanik piiaanissamut qinnuteqaataa itigartinneqassangatinnarpoq.
Suliffeqarfik nittartakkamini taama nalunaarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfimmut itigartitsissuteqarnissamik siunnersuummik allakkiamik nassiusisimasut suliffeqarfiup nalunaarutigaa. Namminersorlutillu Oqartussat tamanna uppernarsarpaat. Sapaatit akunnerinik sisamanik piffssalerlugit akissuteqarnissaanut tusarniaavigineqarput. Aatsitassarsiorfiup australiameersup aatsitassat
qaqutigoortut uranimik akullit piiarusukkaluarpai.
Suliniummik itigartitsisoqartillugu qinnuteqartup akissuteqarnissaa periarfissaasarpoq. Tamatumalu kingorna itigartitsissut naalakkersuisunut akuerisassanngorlugu ingerlateqqinneqarsinnaasarpoq.

Kuannersuarni suliniut pillugu paasissutissat:
Kuannersuit Narsap kilometerinik 7,5-inik ungasitsigisumi
avannarpasissortaaniippoq.
Aatsitassarsiorfik asimi 700 meterinik qutsitsigisumiipppoq.
Greenland Mineralsip aatsitassarsiorfk ukiuni 37-ni piiaaffiginiarpaa.
Aatsitassarsiorfiup piiaaffigineqarnerani nunaqavissunik
328-nik suliffissaqartitsisoqarsinnaassasoq naatsorsuutigineqarpoq.
Aatsitassarsiorfik qaqutigoortunik ilaatigut uranimik thoriumimillu saffiugassaqarpoq.
Aatsitassarsiorfik saffiugassiassamik ukiumut millionit tonsit pingasut missaannik piiaaffiusassaaq.
Ukiuni 37-ni aatsitassarsiornermit sinnikut 111 millionit
tonsiussapput qaarsorlu (qaarsumit piiarneqartumit sinnikut) 111 millionit tonsiussalluni.
Tusarfiit: Greenland Mineralsip ASN-ia ISN-ialu.
Kujataani aatsitassarsiornermik pilersaarutip oqallisaasup
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U l i g e v i l k å r f o r e r h ve r ve t

af Rainer Permien
Mit indlæg referer blandt andet til borgmesterens tale
til fåreholdernes årsmøde den 1. juli 2022 og til de aldeles mangelfulde muligheder for erhvervsudviklingen
med konsekvensvirkninger i Kommune Kujalleq.
Personligt kan jeg godt forstår, at erhvervet for fåreholdet,
landbruget, kvægavler med ligeledes slagteriet Neqi, har
vanskelige betingelser med trænge kår og med et behov for
økonomisk støtte langt ud i fremtiden.
En økonomisk støtte kan være berettiget, men tilskuddet
kræver konstant årvågenhed af alle myndigheder med
opsyn af alle implicerede erhvervsgrene, således misbruget
bliver elimineret i god tid!
Borgmesterens tætte bånd til erhvervet skinner igennem i
velkomsttalen, men kommunens interesseområdet for økonomisk støtte burde have samme betingelser for ALLE
erhvervsgrene i kommunen!
Derfor anskues en ensrettet tilskudsordning for en favorisering af disse selvstændige erhvervsgrene fremfor andre i
kommunen, og der er ikke kun tale om økonomisk støtte,
men ligeledes om support med hjælp på lige vilkår for
udviklingen af alle andre erhverv, hvormed en forsømmelse
kan udløse katastrofale følgevirkninger for private selvstændige firmaer og i særdeleshed for borgerne i Kommune
Kujalleq.

fortsat negative udvikling med ulige konkurrencer, udfordringer og endda med lukninger af virksomheder og efterfølgende fraflytninger.
Gentagende bliver erhvervet negligeret af den offentlige
sektor uden at blive taget seriøst, og savner en fyldestgørende beslutning: at vende udviklingen til en progressiv
fremtid for alle.
Kræfterne er ved at være opbrugt og således tilliden til
kommunen med dens ulidelige envejs kommunikation, hvor
interessen for yderligere investeringer sættes i bero eller
afvikles, og i givet fald anvendes andre steder.
I slutningen af 2018 blev stiftet ”Erhvervsrådet”, men efterfølgende larmende tavshed; var det kun et skuespil?
I tidligere læserindlæg har jeg argumenteret for en svigtende interesse for tiltagene til en erhvervsudvikling i og hos
Kommune Kujalleq og af en fuldkommen anonym
erhvervsafdeling; hvis denne overhovedet eksisterer!
Desværre har INGEN reflekteret eller modargumenteret på
tidligere indlæg; meget sørgeligt og tankevækkende med en
erkendelse af, at demokratiet er ikke for nærværende i den
offentlige sektor i Kommune Kujalleq.

Indlægget skal ikke kun opfattes som kritik, men også som
en reminder for, at erhvervslivet er ved punktet, hvor ejerne
kritisk overvejer deres fremtidsudsigter med en muligvis
afvikling af ens forretning.

Betyder det så, at offentlige institutioner og virksomheder
ignorerer problemet og abstraherer fra en udvikling af
erhvervet og dermed aktivt skaber en forringelse for borgernes levevilkår; jf. fraflytninger fra byerne og bygderne i
kommunen pga. mangel af arbejdspladser og ens egen
negative fremtidsudsigter og m.m.!

Stagnationen af erhvervsudviklingen har stået på i over 20
år uden at kommunens respektive politikere har formået at
foretage de nødvendige foranstaltninger for at imødegå en

Erhvervet skaber arbejdspladser og lærepladser, som er en
kendsgerning kommunen burde være bevidst om og er en
tvingende nødvendighed for at skabe mere velstand for bor-

Sulisitsisut:

Nalunaaquttap akunner mik
at a at s i m i k s i u a r t i n n e q a r n i a l e r s a a r n e r a i s u m at s i a l a avo q

Nunatta Europallu nalunaaqutaasa nikingassutaat
akunnermik ataatsimik sivikillineqassasoq, Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Nalunaaqutatta aalajangersarsinnaaneranut akisussaaffik nunatta suliassaqarfigilerpaa.
Naalakkersuisut suliassaqarfik "Nalunaaquttap aalajangersarneqarnera" maajimi akisussaaffigileramikku nalunaaqutarput qanoq nikittarfeqalissanersoq namminneq aalajangersinnaalerpaat.
Nunatta Europallu nalunaaqutaasa nikingassutaat akunnermik ataatsimik sivikillineqassasoq, Naalakkersuisut siunnersuutigeqqammerpaat. Siunnersuutaat akuerineqassappat,
nunatta Danmarkillu nalunaaqutaat akunnernik pingasunik
nikingalissapput.
Naalakkersuisut siunnersuutaat taanna maanna tusarniaassutigineqaleruttortoq nittartagaanni atuarneqarsinnaavoq.
Siunnersuutaalli Inatsisartunit aatsaat akuerineqassappat,
"Nalunaaquttap aalajangersarneqarnera" suliassaqarfigilissavaat. Taamaattoqassanersorli Inatsisartuni taasissutigineqaqqaassaaq, ilutigalugulu nalunaaqutatta ukiortaami
atuutilersumik siuartinneqarnissaanik siunnersuut akuereqqaassallugu.
Inatsisartullu Naalakkersuisut siunnersuutaat akuerissappassuk, nalunaaqutarput akunnermik ataatsimik ukiortaami
assersuutigalugu ualikkut nalunaaqutaq marluniit pingasunut siuartissaaq.

Nunatsinni nalunaaquttap nikittarfii
Nunatsinni nalunaaquttap nikittarfii tamarluinnangajammik
assigiipput. Kisianni:
Ittoqqortoormiit Islandillu nalunaaqutaasa nikittarfii assigiipput - Nuummi ulloqeqqaraangat Ittoqqortoormiini nalunaaqutaq ataatsimunngortarpoq.
Pituffiup Amerika kangialu nalunaaqutaasa nikittarfii assigiipput. Nuummi ulloqeqqaraangat Pituffimmi nalunaaqutaq aqqanermunngortarpoq.
Tunumilu nunami eqqissisimatitami silasiorfimmi Danmarkshavnimi nalunaaqutaq marlunngoraangat Nuummi
ulloqeqqartarpoq.
Taamaattoqassappallu nunatta, Islandip, Savalimmiut taavalu Tuluit Nunaata nalunaaqutaasa nikingassutaat akunnerit
marlunngussapput, taavalu nunatta, Danmarkip, Norgep,
Sverigep, Tysklandip Europallu kitaani nunat allat nalunaaqutaasa nikingassutaat akunnerit pingasunngussallutik.
Kisianni Ittoqqortoormiit (tamaani Europallu kitaani nalunaaquttat akunnernik pingasunik nikingareerput) Danmarkshavnip Pituffiullu nalunaaqutaat siuartinneqassanngillat.
Sulisitsisut nalunaaquttamik siuartitsineq pitsaaquteqassasorigaat
Nunatsinni inuussutissarsiortut Europamik niueqateqarnermi sivisunerusumik atassuteqalissagunik piffissamik ator-

N a a l a k ke r s u i s u t v i l f o r h ø j e
bør netilskud

Lavindkomstfamilier skal kunne modtage det samme
børnetilskud, uanset hvilken type indkomst familien
har. Det mener Naalakkersuisut, der har sendt et
ændringsforslag til børnetilskud i høring.
Naalakkersuisut arbejder med et ændringsforslag til en lov,
der har til formål at hjælpe en gruppe lavindkomstfamilier.
Naalakkersuisut samle alle former for tilskud og ydelser til
børnefamilier, så alle lavindkomstfamilier fremover kan få
samme størrelse børnetilskud, uanset type af indkomst,
familerne har.
Hovedformålet med forslaget er således at lave en ny ordning, der skal sikre, at alle familier med en årlig aktuel indkomst på under 136.000 kr. får ret til at modtage et ”højere” børnetilskud, lyder det.
Forslaget vil samlet koste landskassen 7,9 millioner kroner
årligt.
Flere ydelser omdirigeres
- Der ydes i dag – ud over det almindelige børnetilskud –
en række forskellige børnetillæg fra ordninger i henholdsvis
lovgivningerne om alderspension, førtidspension, elevstøtte
og studiestøtte.
- Dette har medført, at visse lavindkomstfamilier er blevet
forfordelt i forhold til andre lavindkomstfamilier, lyder det i
beskrivelsen af lovforslaget.
De forskellige tillæg og børnetilskud skal ifølge ændringsforslagene samles og fordeles til familierne på ny. Dette
kan resultere i, at nogle familier med indkomster som
uddannelsesstøtte og førtids- samt alderspension, kan ople-

vet et mindre fald af børnetilskud før skat.
Ulighed skal mindskes
Ændringsforslaget skal sikre, at alle lavindkomstfamilier får
ret til at modtage et lige børnetilskud, uanset hvordan deres
indkomst tjenes.
- Der indføres derfor med indeværende ændringsforslag en
ny ordning, der samler alle de omtalte børnetillægsordninger i et nyt samlet børnetilskud, som alene baserer sig på
modtagerenes aktuelle indkomst, uanset hvordan de opnår
deres indtægt, lyder det i bemærkningerne til ændringsforslaget.
Naalakkersuisut vil derfor se bort fra indkomsttypen, som
kan være løn, førtidspension, uddannelsesstøtte eller anden
offentlig ydelse.
Ifølge ændringsforslaget er der i alt 3.591 modtagere af
børnetilskud, som ligger grund for beregningerne af den
nye ordning.
Studerende i Danmark får muligheden
Med ændringsforslaget vil Naalakkersuisut samtidig give
grønlandske studerende i Danmark mulighed for børnetilskud. Men det understreges, at gruppen af studerende i
Danmark, der vil kunne modtage børnetilskud ikke er stor,
og at udgifterne dertil vil ligge på omkring 100.000 kroner
årligt.
Naalakkersuisut forventer, at ændringsforslaget vil koste
landskassen 7,9 millioner kroner i 2023, når den nye ordning træder i kraft.
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Mandag - Fredag
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Lørdag
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Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
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Grønlændere kan være i høj
r i s i ko f o r r a d o n - o g d e t e r
i k ke u d e n ko n s e k v e n s e r

Klimaforandringer påvirker optøning af permafrost.
Men hvad betyder det for radonkoncentrationer og
menneskers sundhed i Grønland og i Arktis? Det vil forskere finde svar på.
Vinteren er lang og kold i Arktis.
Det er helt naturligt, at langt de fleste tilbringer det meste
af dagene indendørs. Men selvom det er lunt og hyggeligt,
kan indeklimaet være til fare for helbredet, såfremt man
befinder sig i et område med store mængder radon, og
hvor huset ikke er helt tæt mod jorden.
Sådan lyder det i en forskningsartikel om radon i Grønland og strålingsrisiko for befolkningen, som er udarbejdet
af Aarhus Universitet og Asiaq.
Konsekvenser for helbredet
Fra undergrunden kan radon sive ind i bygninger og blive
en del af indeklimaet.
Det er særligt slemt om vinteren, for når luften er kold, og
boliger opvarmes, så tvinger undertrykket radongas ind i
bygningen, medmindre den er helt tæt mod jorden nedenunder.
Indånding af radon i store mængder er livsfarligt og sammen med tobaksrygning den hyppigste årsag til lungekræft.
En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse har desuden
vist, at der er øget risiko for akut lymfatisk leukæmi blandt
børn med meget radon i boligen.
Der findes begrænsede radondata fra Grønland og fra Arktis. Men nu har Aarhus Universitet - på baggrund af tal fra
Asiaq’s radonmålinger fra 2003 til 2004 - vurderet 257
parcel- og dobbelthuse i Nuuk, Narsaq og Qaqortoq.
Højeste koncentrationer i Narsaq
Tallene har en del år på bagen, men der findes ingen
andre tal at forholde sig til i Grønland, forklarer Violeta
Hansen, seniorrådgiver og ekspert i strålingsbeskyttelse
ved Aarhus Universitet, som blandt andre forskere står bag
artiklen.
Her fandt man de højeste koncentrationer af radon i Narsaq
efterfulgt af Qaqortoq og Nuuk. I Narsaq konkluderede
man, at 74,6 procent af boligerne indeholdt mere radon
end Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalede
grænseværdi på 100 Bp per kubikmeter.

I Qaqortoq drejede det sig om 19,4 procent og i Nuuk om
0,8 procent.
Altså er strålingen i Narsaq, Sydgrønland, højere end i de
nordiske lande som Danmark, Norge, Sverige, Island og
flere EU- og ikke-EU-lande.
Resultaterne fra Grønland viser en positiv sammenhæng
mellem byggeåret for et parcelhus og et dobbelthus og
indendørs radonkoncentration.
Der findes velafprøvede, holdbare og effektive foranstaltninger til at forhindre radon i nye bygninger og til at reducere radon i eksisterende bygninger. Det er - ifølge Violeta
Hansen - muligt at installere en mekanisk ventilation og
indsætte en radonmembran over hele bygningens grundareal.
Optøning af permafrost
Forskere fra Aarhus Universitet vil kigge nærmere på, hvad
klimaforandringerne kommer til at betyde for koncentrationen af radon i grønlandske bygninger.
- Permafrost, som huse i Vestgrønland er bygget på, fungerer som beskyttelse mod radon. Vi er interesseret i at
vide, hvad det kommer til at betyde for menneskers sundhed, når permafrosten tør som følge af klimaforandringer,
siger Violeta Hansen.
I samarbejde med alle lande fra den arktiske og subarktiske
region, EU-lande og Australien er Aarhus Universitet i
gang med at udarbejde en EU-ansøgning om indeklima,
herunder radon, skimmel, fugt, støv.
- Vi vil gerne involvere den grønlandske befolkning i dette
projekt. Vi kan tilbyde hjælp til folk med gratis målinger,
tiltag til at reducere indendørs radon og undervisning. Vi
håber, at kunne skabe arbejdspladser i fremtiden inden for
indeklima i Grønland, siger Violeta Hansen.
Fra 5.- 9. september kommer forskerne til Grønland for at
holde en række møder i Nuuk og Narsaq. Her vil de blandt
andet mødes med borgere i kommunen i Sydgrønland, folkeskolen i Narsaq, Inuli-skolen, Grønlands Erhverv, lokale
boligforeninger, forskere m.fl.

N a a l a k ke r s u i s u t m e e q q a n u t
t a p i i s s u t i t q a f f a n n i a r a at

Ilaqutariit appasinnerusumik isertitaqartut assigiiaarnerusumik meeqqanut tapiissuteqarfigineqartalernissaat pillugu, Naalakkersuisut inatsimmut allannguutissatut siunnersuutaat maanna tusarniaaffigineqaleruttorpoq.
Ilaqutariit isertitakinnerusut aningaasaqarnikkut ikiorsiniarlugit, Naalakkersuisut inatsimmut allannguutissatut siunnersuuteqarput. Meeqqanut tapit, tapillu allat angajoqqaajusunut tunniunneqartartut ataatsimoortilernissaat, isertitallu
suuneri apeqqutaatinnagit tunniunneqartalernissaat Naalakkersuisut maanna sulissutigaat.
- 136.000 kr.-nit ataallugit maannakkorpiaq isertitaqartut
ilaqutariit tamarmik, isertitaminnik qanoq pissarsisimanerat
apeqqutaatinnagu, meeqqanut tapiissutinik “qaffasinnerusunik” pinissamut pisinnaatitaalernissaannik qulakkeerisussamik aaqqissuussinermik nutaamik sananissaq siunnersuummik pingaarnertut siunertaavoq, nassuiaammi allassimavoq.
Siunnersuut nunatta karsianit ukiumut 7,9 milliuunit koruuninik aningaasartuutaassaaq.
Tapiissutit assigiinngitsut nuunneqassapput
- Ullumikkut – meeqqanut tapiissutit nalinginnaasut saniatigut – soorlu utoqqalinersiat pillugit, siusinaartumik pensionisiat pillugit, atuartunut tapiisarneq pillugu aammalu ilinniartuunersiutit pillugit inatsisini aaqqissuussinerniit, meeqqanut tapinik assigiinngitsunik arlalinnik tunniussisoqartarpoq.
- Tamanna, ilaqutariit akissaatikinnerit ilaasa, ilaqutariinnut
akissaatikinnernut allanut naleqqiullugit minitaasalersimanerannik nassataqarsimavoq.
Inatsimmut allannguutissatut siunnersuummi tapit assigiinngitsut meeqqanullu tapit ataatsimoortilerneqassapput,
inatsisiniillu allanit peerneqarlutik. Angajoqqaat isertitakinnerusut assigiimmik tapeqalerpata, siusinaartumik soraarnerusutisiaqartut, soraarnerusutisiaqartut ilinniartullu ilaat
meeqqat tapiinik annikitsumik appaavigineqaratarsinnaasut
allassimavoq.
Assigiinngisitsineq annikillisarneqartoq
Inatsimmut allannguutissatut siunnersuutip qulakkiissavaa
isertitat aallaavigalugit assigiimmik tapeqartitsilernissaq,
isertitat qanoq isertitarineqarneri apeqqutaatinnagit.

- Taamaattumik matuminnga allannguutissatut siunnersuummik, isertitaminnik qanoq pissarsisimanerat apeqqutaatinnagu, tigusisussap maannakkorpiaq isertitai taamaallaat tunngavigalugit meeqqanut tapiissutinik kattutami nutaami meeqqanut ilassutit tapinik aaqqissuussanik pineqartunik
tamanik katiterisumik aaqqissuussamik nutaamik atuutilersitsisoqassaaq, allannguutissatut siunnersuutip nassuiaataani
allassimavoq.
Isertitat akissarsiaagaluarpata, soraarnerussutisiaagaluarpata, ilinniarnermusiaagaluarpataluunniit, meeqqanut tapit
taamaasillutik assigiissarniarneqarput.
Inatsimmut allannguutissamut siunnersuutip nassuiaataani
naatsorsuinermi meeqqanut tapisiaqartut 3.591-it ilanngunneqarsimapput.
Danmarkimi ilinniartut ilaat periarfissaqalissapput
Allannguutissatut siunnersuummi kalaallit meerartaqarlutik
Danmarkimi ilinniaqqittut tapisiaqarnissaat aamma ammatinneqassaaq. Danmarkimili ilinniartut amerlagisassaanngitsut inatsit tusarniutigineqartoq malillugu tapisiaqartinneqarsinnaasassammata, taakkununnga aningaasartuutissat ukiumut 100.000 koruuniunissaat missingiunneqarpoq.
Naalakkersuisut naatsorsuutigaat allannguutissatut siunnersuut 2023-imi atuutilerpat ukiumut 7,9 milliuunit koruuninik naleqassasoq.

Kujataani Asaasoq ApS
Sydgrønlands Rengøring ApS
Postboks 527, 3920 Qaqortoq
Email: sydel3920@gmail.com • Mobil 49 31 32

asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq
- Nuannisarneq Ipiitsoq
Proffessionel Rengøring, God Service
- En Ren Fornøjelse

Kalaallit r adonimut ulorianar tor siorsinnaapput - kinguner luuteqar sinnaasumik

Silap pissusaata allanngoriartornerata nuna qeriuaannartoq aakkiartortippaa. Kalaallilli Nunaanni Issittumilu radon inuit peqqissusaannut qanoq sunniuteqartarpa? Tamanna ilisimatusartut paasisaqarfigerusuppaat.
Issittumi ukiuusarnera sivisullunilu nillertaqaaq.
Issittumi najugallit ullup annersaani illup iluaniiginnartarnerat nalinginnaasuulluinnarpoq. Kialaarlunilu nuannertaraluartoq, illup iluata silaannaa peqqissutsimut ulorianartorsiortitsisinnaavoq, tassa sumiiffik najugaqarfigisaq radoninik akoqarluarpat, illulu nunamut attuumavallaanngippat.
Aarhus Universitetip Asiallu Kalaallit Nunaanni radonip
innuttaasunut sunniuteqarsinnaanera pillugu ilisimatusaatigisimasaanni taamatut allassimavoq.
Peqqissutsimut kingunerluutaasut
Radonimi nunamiit illup iluanut pisinnaavoq taamalu illup
iluata silaannaata ilagilersinnaallugu.
Pingaartumik ukiuunerani tamanna ajornerpaasarpoq, silamimi silaannaq nillertillugu illulu kiassartillugu radongassi
illup iluanut pisarpoq, tassa illup toqqammavia iluamik
suliarineqarsimanngippat.
Radonimik annertuumik najuussineq inuunermut ulorianartorsiortitsinnaavoq, radonimimmi najuussineq pujortartoqartarneratulli puatsigut kræfteqalersitsikulaneruvoq.
Kræftens Bekæmpelsimit misissuisoqarsimanerata aamma
takutissimavaa, inimi radonitalipilussuarmi meeqqat najugallit aammikkut kræfteqaleriaannaasartut.
Radon pillugu paasissutissat Kalaallit Nunaanni Issittumilu
killeqarput. Aarhus Universitetillu - Asiap 2003-miit 2004mut radonimik uuttortaasimanera tunngavigalugu - Nuummi, Narsami Qaqortumilu illut 257-it misissuiffigisimavai.
Narsami radoneqarnerpaasoq
Kisitsisit pineqartut qangarnisaalaarput, Kalaallilli Nunaanni allanik kisitsisaateqartoqanngilaq tunngavigineqarsinnaasunik, Violeta Hansen Aarhus Universitetimi siunnersortaanerusoq, ilaatigut ilisimatusaqataasutut ilanngutassioqataasimasoq nassuiaavoq.
Misissuisoqarmat paasineqarpoq, Narsami radonit annertunerpaasut, Qaqortoq tulliuvoq Nuullu radonikinnerulluni.
Narsami inigineqartut 74,6 procentii kubikmeterimut 100
Bp-mik killeqartinneqarnissaanik WHO-p inassuteqaataanit
annertunerusumik radoneqarput.
Qaqortumi inigineqartut 19,4 procentii Nuummi 0,8 procentii radoneqarput.

Kujataani Narsami radonip qinngorneri taamaalillutik
nunanit avannarlerniittuni, soorlu Danmarkimit, Norgemit,
Sverigemit, Islandimit nunamilu EU-miittunit EUmiinngittunillu annertunerupput.
Kalaallit Nunaanni misissuinermi angusat takutippaat,
ukiup parceliusunik illuliornerup affarleriinnillu illuliornerup aamma illup iluani radoneqassutsimik uuttortaanerup
akornanni ajunngitsumik ingerlasoqarsimasoq.
Radonip sanaartukkani nutaani atuutilinnginnissaa anguniarlugu misilittagaqarfigineqarluartunik, attanneqarsinnaasunik sunniuteqarluartartunillu atortorissaaruteqartoqarpoq,
taakkulu illuni atuutereersuni radonimik annikillisitsisinnaapput. Violeta Hansenip oqaatigaa, silaannarissarfiit mekanikkiusut ikkussorneqarsinnaasut aamma illup toqqavia
tamarmi radonmembranilerneqarsinnaasoq.
Nuna qeriuaannartoq aakkiartortoq
Aarhus Universitetimi ilisimatusarup maanna misissuiffiginiarpaa, silap pissusaata allanngoriartornera Kalaallit
Nunaanni illut qanoq radoneqartigisarnerannut sunniuteqartarnersoq.
- Nunap qeriuaannartup Kalaaallit Nunaata kitaani illut
radonimut illersortarpai. Silap pissusaata allanngoriartornerata malitsigisaanik nunap qeriuaannartup aakkiartulernera inuit peqqissusaanut qanoq sunniuteqassanersoq paasissallugu soqutigisaraarput, Violeta Hansen oqarpoq.
Aarhus Universitetip issittumi nunat issittullu eqqaani
nunat, EU-mi nutat Australialu suleqatigalugit illup iluani
silaannaq, tassunga ilanngullugu radon, oquk, isugutak,
pujoralak pillugi misissuinissamut EU-mut qinnuteqaatissaq
suliarileruttorpaa.

- Suliniummut Kalaallit Nunaanni innuttaasut peqataatikkusuppavut. Inunnut neqeroorutigaarput, akeqanngitsumik
uuttortaasinnaaneq, illup iluani radonip annikillisinneqarnissaanut suliniutit ilinniartitsinissarlu. Neriuutigaarput
Kalaallit Nunaanni siunissami illup iluani silaannarmut atatillugu suliffinnik pilersitsisinnaanerput, Violeta Hansen
oqarpoq.
Ilisimatusartut septembarip tallimaaniit qulingiluaanut Kalaallit Nunaanniissapput, tassan Nuummi Narsamilu ataatsimiisitsisassallutik. Nunatsinniinnerminnut atatillugu Kujataata Kommuniani innuttaasut, Narsap atuarfiani atuartut,
Inuili-mi atuartut, Sulisitsisut, najukkami inillit peqatigiiffii, ilisimatusartut il. il. ataatsimeeqatigineqassallutik.
Ataatsimiinnernut peqataanissaq akeqanngilaq, peqataaniaraannili Kalaallit Nunaanni september 2022-mi worksshoppertoqarnissaanut allatsittoqartariaqarpoq.

G r ø n l a n d s E r h ve r v :

G o d i d é h v i s u r e t b l i ve r
r y k ke t e n t i m e f r e m

Tidsforskellen mellem Grønland og Europa skal forkortes med en time, ønsker Naalakkersuisut. For Grønland
kan nu selv bestemme over sine tidszoner.
I maj hjemtog Naalakkersuisut sagsområdet ”Tidens Bestemmelse”, der betyder, at vi selv kan fastlægge vores tidszoner.
Nu lægger Naalakkersuisut op til, at man forkorter tidsforskellen mellem Grønland og Europa med en time. Det vil
betyde, at tidsforskellen mellem Grønland og Danmark kan
blive tre timer.

Det står der ifølge et forslag, der er i høring i øjeblikket på
Naalakkersuisuts hjemmeside.
Naalakkersuisut overtager dog først sagsområdet om
"Tidens Bestemmelse", når det har været igennem Inatsisartut. Her skal de 31 medlemmer stemme om at hjemtage
området samtidig med, at de skal godkende forslaget om at
ændre tidszonen for Grønland, der står til at gælde fra 1.
januar næste år.
Hvis forslaget bliver godkendt, vil det også betyde, at vi må
rykke uret en time frem efter nytårsfesten, så hvis klokken
er 14.00 i dag, foreslår forslaget, at klokken i stedet er
15.00.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

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

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

Tidszoner i Grønland
Det meste af landet er i den
samme tidszone. Men:
Ittoqqortoormiit er i den
samme zone som Island når klokken er 12 i Nuuk, er
den 13 i Ittoqqortoormiit.
Pituffik er i den østamerikanske tidszone. Når klokken er 12 i Nuuk, er den 11
i Pituffik.
Og så er der Danmarkshavn,
som er en vejrstation i
Nationalparken i Østgrønland. Når klokken er 12 i
Nuuk, er den 14 i Danmarkshavn.

Med tidsændringen vil det også betyde, at der vil være to
timers forskel mellem Grønland og Island, Færøerne og
Storbritannien. Og tre timers forskel mellem Grønland og
Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og andre dele af
Vesteuropa.
Ændringen af tidszonen vil dog ikke gælde for Ittoqqortoormiit (der allerede har tre timers tidsforskel til Vesteuropa),
Danmarkshavn og Pituffik (Thule Air Base).
Grønlands Erhverv kan se fordele ved tidszoneændring
Christian Keldsen, der er direktør i Grønlands Erhverv,
mener at det vil glæde erhvervet at have kontakten til
Europa en time mere til daglig. For tid er penge
.
Men hvis Grønland rykker tidszonen nærmere mod Europa,
betyder det også, at man rykker sig en time længere væk fra
nabolandene vest for Grønland.
- Det skaber nogle muligheder, det er der ingen tvivl om, i
forhold til den samhandel som Grønland har med Danmark,
Europa og Storbritannien.
- Man får en time mere om dagen, hvor man kan være i
dialog. Bagsiden er jo selvfølgelig, at vi kommer en time
længere væk fra Nordamerika, som vi jo også har både
store forventninger til og en del samhandel med. Men lige
nu er vi jo meget europæisk orienterede, og på den måde
giver det god mening, siger Christian Keldsen.
Air Greenland er også glad
Også for Air Greenland giver det god mening at rykke uret
en time nærmere til den europæiske tidszone.
Vi kender det måske selv, når vi fra Grønland kommer til
Danmark, hvor der er en tidsforskel på fire timer, og vi lige
skal vænne os til tidsforskellen. Det skal piloterne også.
Når besætninger flyver fra A til B, skal de være opmærksom på tidszonerne. Flybesætninger skal nemlig hvile sig

efter en arbejdsdag, og her er der regler for hviletider.
Air Greenland forklarer, at der er en skillelinje på tre timers
tidsforskel. Det vil sige, hvis et besætningmedlem overnatter i et land, hvor tidsforskellen er mere end tre timer, så
skal besætningmedlemmet have en langtidshviletid på tre
nætter. Men hvis tidsforskellen er på tre timer eller mindre,
så har besætningmedlemmet en almindelig hviletid, hvilket
kommer an på, hvor langt tid man har været på arbejde. Det
vil typisk være en hviletid på 12 timer.
Derfor vil det give flyveselskabet mere fleksibilitet ved
brug af deres besætning, siger Niels Chemnitz Frederiksen,
der er operationschef i Air Greenland.
- For Air Greenlands vedkommende, så hilser vi forslaget
velkommen, fordi det vil give os øget fleksibilitet i forhold
til at afvikle vores trafik og den måde, vi kan planlægge
vores besætninger på. Det gør det nemmere for os, og det
gør det også bedre for kunderne.
- Det vil også give os en time ekstra hver dag med vores
myndighed, som er Trafikstyrelsen, der sidder i Danmark.
Den her ekstra time gør, at vi kan koordinere med myndighederne, hvis vi skal have godkendt noget i en fart, hvilket
er meget nyttigt, siger Niels Chemnitz Frederiksen.

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

Meeqqanut tapiissutit meeqqanut tamanut tunniunneqart a l e r n e r a t i m a t u t a ke q a s s a a q

Naalakkersuisut nalilerpaat, meeqqanut tapiissutit
nunami meeqqanut tamanut tunniunneqartalerpata 80
millioner koruunit missaannik akeqassasoq.
Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuut, meeqqanut
tapiissutinik ilaqutariinnut isertitakittunut tunniunneqartartunik qaffaasussaq maannakkorpiaq tusarniaassutigaat.
Naleqqami politikkeri Emanuel Nûko isumaqarpoq,
meeqqat tamarmik meeqqat tapiissutaannik tunineqartalernissaat kissaatiginarsinnaasoq. Tamannali nunatta karsianut
akisuupilussuussaaq, taamaammallu susassaqarfinnut allanut aningaasaliissutinit ilanngaalluni aningaasanik pissarsisoqartariaqarluni, Naalakkersuisut Naleqqami politikkerimut akissutaanni allassimavoq.
Naalakkersuisut naapertorlugit, meeqqat ikinnerpaamik
6.301-t 2021-mi meeqqanut tapiissutinik pissarsisussaatitaasimapput, taamaalillunilu meeqqat 7.467-it missaanniittut meeqqanut tapiissutinik pissarsisaratik. Meeqqanut
tapiissutit annertussusaat angajoqqaajusut ullumikkut isertitaat tunngavigalugit naleqqussarneqartarput.
Isertitaqarnerujartortillugit tapiissutit annikilliartortinneqartarput, tapiissutillu 1.200 koruunit inuleraangatikkit tapiissutinik pissarsisoqartarunnaartarluni.
2022-mut aningaasanut inatsit malillugu meeqqanut tapiissutinut 45 millioner koruunit missaanniittut immikkoortinneqarput, meeqqallu tamarmik tapiissutisisassappata taakku
naammanngilluinnartut, isumaginninnermut sulisoqarnermullu naalakkersuisoq Jess Svane (S) allappoq:
80 millioner koruuninik akiligassaqarnerusoqalissasoq
- Meeqqat tamarmik 18-it inorlugit ukiullit angajoqqaat
isertitaat apeqqutaatinnagit meeqqanut tapiissutinik pissarsisalissappata, maannakkut tunniunneqartartut isigalugit

meeqqamut ataatsimut ukiumut annerpaamik 9.093 koruuninik, tassa ukiumut 125 millioner koruunit missaannik
pisortat aningaasartuuteqarnerannik kinguneqartussaassaaq,
imaluunniit pisortat aningaasartuutaat maannakkumut
naleqqiullugit ukiumut 80 millioner koruunit missaannik
qaffassasut.
Emanuel Nûkop aamma meeqqanut tapiissutit meeqqanut
tamanut tunniunneqartalissappata kinguneqaataasinnaasut
apeqqutigisimavai, tassungalu atatillugu Jess Svanep erseqqissaassutigaa, anigaasat pisortat missingersuutaanni allani
nassaarineqartariaqassasut:
- llaqutariinnut aaqqiissuteqarnissamut killissarititaq sinnerlugu isertitaqartunut, taamaattumillu maannakkut malittarisassat malillugit meeqqanut tapiissutinik tunineqartanngitsunut, isumaqarpoq ukiumut meeqqanut tapiissutinik
9.093 koruuninik tunineqartalissasut.
Qaffaanissamik pilersaaruteqartut
- Aningaasaliissuteqarsinnaaneq innuttaasunut toqqaannanngitsumik kinguneqartussaavoq, tassami aningaasartuutit amerlinerannut aningaasat pisortat missingersuutaanni
allatigut nassaarineqassammata, taamaasillunilu suliassaqarfiit allat aningaasanik annaasaqarlutik, Jess Svanep akissutaani allassimavoq.
Inatsisissatut siunnersuut Naalakkersuisut tusarniaassutigisaat naapertorlugu, meeqqat tapiissutaannut aningaasartuutigineqartartut 2023-mi 7,9 millioner koruuninik qaffanneqarnissaat Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpoq.
Pilersaarutaavoq, aningaasat meeqqanut tapiissutit ilaqutariinnut isertitakinnerpaanut tunniunneqartartut qaffanneqarnissaannut atorneqassasut.

Omdiskuteret mineprojekt i
Sydgrønland står til at få afslag

Naalakkersuisut har sendt et udkast afsted om afslag på
Greenland Minerals’ ansøgning om udnyttelsestilladelse.
Selskabet har nu fire uger til at komme med et svar.
Greenland Minerals’ mineprojekt ved Kuannersuit står til at
få afslag på deres ansøgning om udnyttelsestilladelse.
Det skriver selskabet på deres hjemmeside.
Ifølge meddelelsen har Selvstyret sendt et udkast selskabet
om et afslag. Selvstyret bekræfter, at der er sendt et udkast
til afslag i høring hos Greenland Minerals.

og 111 millioner ton gråbjerg (ubrugt klippemateriale).
Kilde: Greenland Minerals VVM og VSB-rapport.
Det er ikke overraskende, at selskabet står til at få afslag på
deres omdiskuterede mineprojekt i Sydgrønland.
Mineprojektet var det store omdrejningspunkt for valget til
Inatsisartut sidste år.
Der var nemlig modstand mod mineprojektet, blandt andet
fordi det indeholder udvinding af uran.
Inuit Ataqatigiit gik til valg på at stoppe mineprojektet.

Selskabet har fået fire uger til at svare.
Det australske mineselskab vil gerne udvinde sjældne jordarter med uran som biprodukt.
Når der bliver indstillet til afslag, får ansøgeren mulighed
for at sende en partshøring. Derefter kan et udkast om
afslaget sendes videre til godkendelse hos det samlet naalakkersuisut.
Fakta om Kuannersuit-projektet:
Kuannersuit ligger cirka 7,5 kilometer nord for byen
Narsaq.
Hvis Greenland Minerals får en udvindingstilladelse, bliver
det i en åben mine i 700 meters højde.
Greenland Minerals vil holde minen i drift i 37 år.
Projektet forventes at skabe 328 grønlandske arbejdspladser, når minen er i drift.
Området indeholder blandt andet sjældne jordarter, uran
og thorium.
Minen vil producere 3 millioner ton malm om året.
På 37 år vil minen producere 111 millioner ton restaffald

Potentiel voldgiftssag mod naalakkersuisut
Nu sidder Inuit Ataqatigiits Aqqaluaq B. Egede som naalakkersuisoq for råstoffer. Og før ham sad Naaja Nathanielsen
(IA) på posten. Hun fremsatte og fik vedtaget en ny lov
sidste år, der forbyder efterforskning og udnyttelse af uran i
Grønland.
Derfor står mineprojektet til at få afslag af naalakkersuisut.
Udmeldingen om afslaget fra naalakkersuisut kommer midt
i en potentiel voldgiftssag.
Greenland Minerals har anmodet om at køre en voldgiftssag mod både Grønland og den danske stat. Selskabet
mener, at uranforbuddet ikke gælder for deres efterforskningstilladelse, fordi selskabet fik tilladelsen før forbuddet,
og at de dermed er berettiget til en udnyttelsestilladelse.
Alternativt vil Greenland Minerals søge erstatning for deres
efterforskningsudgifter ved Kuannersuit.
I årene mellem 2016 og 2020 har det australske mineselskab brugt 145 millioner kroner på efterforskningsudgifter.
Ifølge Selvstyret er der endnu ingen afklaring om voldsgiftsagen.
Tidligere naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen
(IA), har sagt, at hun forventer, at en voldgiftsret i Danmark
vil afvise at tage sagen ind.

Så me get vil bør netilskud til
a l l e b ø r n ko s t e

Cirka 80 millioner kroner vurderer Naalakkersuisut, at
det vil koste at give børnetilskud til alle børn her i landet.
Naalakkersuisut har i øjeblikket et lovforslag i høring, som
vil øge børnetilskuddet, som gives til familier med lav indkomst.

Ifølge Naalakkersuisut var mindst 6.301 børn berettiget
til børnetilskud i 2021, og dermed er der cirka 7.467 børn,
der ikke modtager børnetilskud. Børnetilskuddet reguleres i
dag efter forældrenes indkomst. Jo mere de tjener, jo mindre tilskud, og tilskuddet bortfaldet helt, når det kommer
under 1.200 kroner.

Hos Naleraq mener politikeren Emanuel Nûko, at det vil
være ønskeligt, hvis alle børn fik børnetilskud . Det vil dog
betyde en kæmpe regning til landskassen, så der skal tages
penge fra andre områder, lyder det fra Naalakkersuisut i et
svar til Naleraq-politikeren.

2022 er der afsat 45 millioner kroner til udbetaling af børnetilskud, og det vil slet ikke række, hvis alle skal have,
skriver naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked, Jess Svane (S):

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu
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Øget regning på 80 millioner kroner
- Hvis alle børn under 18 år skal modtage børnetilskud uanset forældrenes indkomst, vil det med den nuværende sats
på højest 9.093 kr. om året pr. barn betyde en offentlig
udgift på ca. 125 mio. kr. om året, eller en forøgelse af de
offentlige udgifter med ca. 80 mio. kr. om året i forhold til
de nuværende udgifter.
Emanuel Nûko spørger også ind til konsekvenserne ved at
uddele børnetilskud til alle børn, og her gør Jess Svane
opmærksom på, at pengene skal findes andre steder i det
offentlige budget:
- Familier med en indkomst over reguleringsgrænsen, og
som derfor ikke modtager børnetilskud med de nuværende
regler, vil det betyde, at de modtager 9.093 kr. pr. år i børnetilskud.
Har planer om forhøjelse
- En eventuel finansiering vil få indirekte konsekvenser for
borgerne, i og med at penge til den øget udgift skal findes
andet steds i de offentlige budgetter, og dermed er der
andre områder, som vil miste midler, står der i svaret fra
Jess Svane.
Ifølge et lovforslag, som er sendt i høring, har Naalakkersuisut planer om at øge udgifterne til børnetilskud med 7,9
millioner kroner i 2023.
Det er planen, at pengene skal gå til at øge børnetilskuddet
til de familier med lavest indkomst.

