


(Naalisagaq)Asasakka Kommune Kujallermi innuttaaqatigut, asasakkanunaqqatigut aammalu suleqatigisartakkagut tamassi.Ukioq 2017, Kommune Kujallermut assigiinngitsorpassuar-nik unammilligassaqarfiusimasoq maanna qaangiussimale-reerpoq, qularinngilaralu ukioq nutaaq aallartitarput siulimi-sulli pissanganartigiumaartoq.2017-mi Kommunalbestyrelsip nutaap ukiut sisamat kom-munitsinnik aqutsilluni sulinissani aallarnerpaa.Sulilernitsinnit nutaanik iliuuseqarnerit timitalersorpagut,siunertarivarput kommunitta asasatta suli uummaarinneru-lernissaa assigiinngitsorpassuarnillu periarfissaqarfiunerataersarissarneqarnissaa, matumani illoqarfiit pingasuusuttamaasa aammalu nunaqarfittagut aqqanillit minnerunngit-sumillu nunalerinermik ingerlatsiveqarfiit tamaasa eqqar-saatigalugit. Aasaq manna UNESCO-p nunarsuarmioqatigiit kingornus-sassaannut allattorsimaffianiilerpugut. inissisimaffittaarputatorluassavarput, kulturikkut kingornussagut ukiullu 1000-itsinnerlugit paarilluakkagut nangittumik paarilluassavagut.Taamatuttaarli aamma takornarialerinermik nutaaliaasumikineriartortitsinissatsinnut atorluassavarput.9. juli 2017, Qassiarsummi, Igalikumi, Sissarluttumi, Tasi-kuluulimmi aammalu Qaqortukuluumi nunaminertat UNE-SCO-p nunarsuarmioqatigiit kingornussassaannut allattor-simaffianiilerput.Kommune Kujallermit assorsuaq tulluusimaarutigaarputsiulivut uagullu kinguaajusugut ukiut 1000-it sinnerlugit,nunarput nunaqavissuusugut siuaasatta aammalu qallunaat-siaat nunatsinni najugaqarsimanerinut uppernarsaatit paaril-luarsinnaasimagatsigit, tulluusimaangaarlungalu oqaatigi-sinnaanngorpara paarsilluarnerput pillugu 2017-mi akissar-silluarsimasugut.Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:Ib BenjaminsenIlioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:Q-offset v/Ib BenjaminsenTunniussiffissaq kingulleq:Sidste frist for indlevering:18. januar 2018Normu tulleq saqqummeqqissaaq:Næste nummer udkommer igen:25. januar 2018kujataamlu NNuuttaaaaqqNaqiterisoq / Udgives af:Q-offsetBox 378 • 3920 QaqortoqTlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60e-mail: kujataamiu@gmail.comwww.kujataamiu.glBBoorrggmmeesstteerriipp    KKii iissttaa    PP.. IIssaakksseenn((SS))    uukkiioorr ttaaaammii    ooqqaalluuggiiaaaattaaaa





Tulaassisussaatitaanerup annikinnerulernera kommunip isu-maginninnermut aningaasartuutaanik qaffariaateqartitsisi-mavoq, pingaartumik Nanortalimmut tunngatillugu,Nanortalimmimi suliffissaaleqinermik eqqugaasut 2 % sin-nerlugu qaffariaateqarsimapput.Tamanna tunngavigalugu 2017-ip ingerlanerani kujataaniaalisarnermik ingerlataqartunut tulaassisussaatitaanermikaallaavilimmik pisassiisoqarnerunissaa piumasaraluguNamminersorlutik Oqartussanut piumasaqaatigisarsimavar-put. Pissusissamisuuginnassaarmi aalisakkat Kujataata imartaa-niittut Kommune Kujallermut iluaqutaanerunissaat aamma-lu suliffissaqartitsinermut inuussutissarsiutinillu ineriartor-titsinermut tapertaatinneqarnissaat.2017-ip aallartinnerani kommunip aaqqissugaanik nunaleri-neq pillugu isumasioqatigiinneq ingerlanneqarpoq.Isumasioqatigiinnermi inuussutissarsiummik ingerlataqartutpolitikerinut oqartussaasunullu iliuusissatut pilersaarutinikanguniakkanillu sunik tunaartaqartoqassanersoq, inuussutis-sarsiutip akilersinnaanerulernissaa, nutaaliorfigineqarnissaaaammalu uummaarinnerulernissaa pillugu kissaatiminnik oqallillutillu saqqummiussuipput.Ataatsimoortumik isumasioqatigiittut inerniliipput, nunale-rinermik inuussutissarsiuteqarnerup annertunerulersinneqar-nissaa aammalu ingerlatsinermut aningaasartuutaasartut pit-saanerusumik naapertuussarneqarnissaat anguniarneqassa-sut, taamaaliornikkut inuiaqatigiit aningaasaqarnerannutaammalu avatangiisit attassinnaasaannik aaqqissuussineqnaleqqunnerpaaq tunngavigalugit inerisaasoqarsinnaaqqul-lugu.Nunalerinermik inuussutissarsiuteqartut uppernarsaareerpa-at tunisassiorneq annertusarneqarluarsinnaasoq, taamaam-mat kommunip tungaanit neriuutigivarput imminut pilersor-nerulernissamik anguniagaqarnerup aqqani nunatsinniinuussutissatigut tunisassianik ineriartortitsinissamik kissaa-teqarneq tunngavigalugu, isumasioqatigiinnermi 2017-mipeqataasut saqqummiussugaat Naalakkersuisunit tusaaniar-neqarluarumaartut.Narsami, Qaqortumi aammalu Nanortalimmi Majoriaqaqqutigalugu, inuussutissarsiutinik ingerlataqartut, isuma-ginnittoqarfik aammalu meeqqat atuarfiat suleqatigalugit,nangittumik ataatsimoortumillu inuk qitiutillugu suliffissaa-leqineq akiorniarneqassaaq aammalu piginnaanngorsaaqqii-neq ingerlanneqassaaq.



Meeqqat atuarfianni atuartut angusaat qaffassarniarlugitanguniakkanik tunaartalersuisoqartuarpoq, meeqqat atuar-nerminnik naammassinnereeraangamik ilinnialernissamin-nut ikaarsaariarluarnissaat siunertarineqarluni.Atuarfiit tamarmik nakkutigisaasumik ingerlanneqarnerataallunneqarpoq, atuarfeqarnermut ingerlatsiviup sulisui atu-arfinnut ataasiakkaanut ornigullutik ingerlatsineq nalilersor-tarpaat, tunaartassanik ilusilersueqataasarput aammalu atu-arfiit ataasiaakkat atuartitsineranni pitsanngoraatissaniksiunnersuuteqartarlutik.Atuartitseriaatsit allaanerusut atorlugit atuartitsisinnaaneqannertuumik aallunneqarpoq, matumani pingaartumik ipa-dip aaqqissorluakkamik atorneqarnissaa suli inerisarneqar-poq, atortorissaarutillu taassuma iluaqutaanera annertusiar-torpoq.Alluitsup Paani Qassiarsummilu atuarfiliornerit ingerlan-neqarput aammalu Qassiarsummi atuarfittaassamut attuu-masussamik elevhjemmiliortoqarpoq. Aappilattumi atuarfikukioq manna iluarsartuunneqassaaq.Ulluunerani paaqqinnittarfinni atugassarititaasut pitsanngor-sarniarlugit kommunip sulinera nanginneqassaaq. Meeqqerivigissarneq meeqqerivinni arlalinni ingerlanneqar-poq.Kommune Kujalleq najugaqarfigissallugu orniginartunngor-tikkumallugu, pingaartumik ilaqutariinnut meerartalinnut,meeqqerivinnut akiliutit apparsarneqarnerat 2017-mi nan-ginneqarpoq siunertaavorlu qinigaaffik manna naatinnaguakiliut qummut 1.000 kr.-imut killilerneqassasoq. Taamatuttaaq ukiumi qaangiuttumi kommuni isumaqatigiis-susiorpoq najugarisaq qimannagu perorsaasunngorniartar-nerup ingerlaannarnissaanik qulakkeerinnittumik, tamatumamalitsigisaanik ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu sulif-fimminni sungiusartut aningaasarsiamikkut pitsanngorsaa-vigineqarnissaat qulakkeerneqarpoq.Taamaaliornikkut anguniarneqarpoq meeqqerivinni peror-saasut ilinniarsimasut amerlineqarnissaat aammalu peror-saanikkut meeqqanik sullissinerup pitsaanerulersinneqarnis-saa. Kulturikkut pikialaarnermut tunngatillugu nunatta sinnera-nit nunanillu allanit Kujataani aaqqissuusserusuttarneritannertusiartorput, tamatumalu ilutigisaanik suleqatigisartak-kavut aaqqissuussallu amerliartorput.Illoqarfinni ataasiakkaani pikialaartitsinerit qaffasissumikpitsaassusillit arlalissuupput, siunertarivarpullu illoqarfinninunaqarfinnilu avitseqatigiilluni aaqqissuussisarnerit amer-liartortinneqassasut. Pingaartumik tamakku iluatsilluarneqaqqullugit sullissineqannertusarparput, taamaalilluni aaqqissuussaanikkutallannguineq aqqutigalugu kultureqarneq immikkut inger-latsiveqarfeqalersinneqarpoq ukiortaaq aallarnerfigalugu.Timersortartortagut nuannaarutissaqarluarput, ukioq mannaisikkamik arsaattarfiit ivigaasanik qallikkat, tamakkiisumik
angissusillit naammassineqassapput, taakkunannga ataaseqNarsamiittoq atorneqalereerpoq. Arsaattarfiit ivigaasanik qallikkat timersornerup siuarsaavi-gineqarnissaanut, ukiuni tulliuttuni iliuusissatta amerlasuutilagiinnarpaat. Aammattaaq ataatsimut isigalugu timersornermut kulturik-kullu pikialaarnermut tunngatillugu aaqqissuussinernutkommunip tapiissuteqarluartarnera, innuttaasut amerlaqisutulluinnarni inuunerminnut iluaqutigeqisaat ingerlatiinnassa-vagut.Kommune Kujallermi innuttaasut meeraarannguaniit utoqq-arsuarnut innuttaasut tamarmik toqqissisimasumik pisariaq-artitsivimminnilu kommunimit ikorfartorneqarluarlutikinuuneqarnissaat kommunalbestyrelsimi pingaartitarilluin-narparput.Inunnik isumaginnittoqarfiup inissiaatileqatigiiffiullu A/SINI-p aningaasaqarnikkut siunnersuisoqarnera pillugu sule-qatigiinnerat aallartilluarnikuuvoq.Siunerarineqarpoq inigisamut akiitsunittoortoqartarneratapinngitsoortinniarneqarnissaa, akiitsunittoortoqaraangammiinigisamik anisitaanermik kinguneqarsinnaasarmat. Kommune Kujallemit sulissuteqarpugut ulloq unnuarlumeeqqanut angerlarsimaffinnik kommunip pigisaralugilluaqutaanik pilersitsissalluta, taamaaliornikkut anguniagaavoqmeeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut ilaatkommunip nammineq inissiiviinut inissinneqartalissasutQaqortoqVVS-Service ApSBoks 59 • 3920 QaqortoqAlt i vand, varme og sanitetsamt oliefyrserviceFali. . . . . . 49 41 11Telefon. . 64 20 77Fax. . . . . 64 26 77Værksted: Masarsuk B-762



avatangiisiminnilu ilisarisimasaminiiginnartassasut.Taamatuttaaq sulissutigaarput ilaqutariit paarsisartut amerli-sinneqarnissaat.Utoqqartatta sullinneqarnerat pitsanngorsaaviginiarlugukommune nangittumik sulissuteqarpoq, tassunga tunngatil-lugu isumaginninnermut ataatsimiititaliaq illoqarfinni pin-gasuusuni tamani utoqqaat illuini utoqqaallu najugaqatigiif-fiini sullissinerup pitsaassusaanik nakkutilliisussanik piler-sitsinikuuvoq.Kommunip oqaluttuarisaanerani aatsaat taamak annertutigi-sumik sanaartornissamut atugassanik kommune missinger-suummi 2018-mi ilanngussivoq. Tamanna ilaatigut pissu-teqarpoq Namminersorlutik Oqartussat sanaartugassanutaningaasaliissuteqarmat.Taamaattorli aamma kommune nammineq tulleriaarinermi-ni sanaartugassanik sallinngortitsivoq, assersuutigiinnarlugu20-20-60-mik aaqqissuussinermut, innuttaasut namminneqilluliornissaminnut qinnuteqarsinnaanerat annertusineqar-poq aammalu ivigaasanik qallikkanik arsaattarfiliorneritnaammassineqartussaallutik, meeqqerivik Angajo tamakkii-sumik iluarsartuunneqartussaavoq aammalu Nanortalimmiutoqqaat illuata allilerneqarnera naammassineqartussaavoq.Minnerunngitsumik aamma taassavara ukioq nutaaq aallar-nerfigalugu Kommune Kujalleq namminerisamik inissiaate-qatigiiffiliormat, taanna aqqutigalugu inissianik nutaaniksanaartortitsineq annertuumik ingerlanneqassaaq, aallaqqa-ammut sulisunut inissiat 20-it sanaartorneqassallutik. Eqqagassalerinermut tunngatillugu 2018-mi nutaanik suli-niuteqalissaagut.Nanortalimmi eqqaaveqarfik aammalu atoqqissinnaasunutilioraavik nutaaq pilersinneqassaaq, tassani aamma eqqa-gassat pisariinnerusumik immikkoortiterneqarsinnaassap-put.  Eqqagassat ikuallanneqarsinnaasut nunaqarfinniit illoqarfin-neersullu Qaqortumi ikuallaavimmukaanneqartalissapput,ikuallaavik nutaaq piareerneqarpat. Nunaqarfinni eqqagas-
sat eqiterlugillu poortorneqartalernissaat misileraatigineqas-saaq, taamaalilluni isumannaatsumik assartuunneqartaler-nissaat piareersarneqassalluni. Taamaattorli Qaqortumi eqqakkanut ikuallaavik pisoqalil-luinnarpoq. Ikuallaaviup qanoq issusia Kommunip aamma-lu Namminersorlutik Oqartussat misissortinnikuuaat aam-malu aaqqiissut pitsaanerpaaq suussanersoq nalilersuisoqa-reerpoq, kaammattuutigineqarporlu piaarnerpaamik ikual-laavimmik nutaamik sanaartortoqassasoq.Kommunalbestyrelsi aalajangernikuuvoq ukiuni tulliuttunikommunip aqqusinigissarneqarnissaa tulleriaarinermi sal-linngortinneqassasoq. Taamaammat missingersuutini aqqu-serngisa aserfallatsaalineqarnissaannut aningaasaliissutitqaffanneqarput.Taamatuttaaq misissorneqarpoq Kujataani inuussutissarsior-nermik ingerlataqartut ujaqqerivimmik aallartitsisinnaaneratqanoq periarfissaqarnersoq, tamanna iluatsissinnaappat ava-taaniit pisiniartariaqartarnerit annikillisinneqarsinnaammataaammalu nunap immikkoortuani sanaartornermik suliaqar-tut atortussaminnik pissarsiniartarnerat akikinnerulerlunilupisariinnerulersinneqarsinnaalluarmat.Naggasiutigalugu Kommunalbestyrelsi aammalu kommunitamaat sinnerlugu uummatiga tamakkerlugu innuttaasutqujassuteqarfigissavassi kommunerput asasarput kivitseqa-taaffigigassiuk aammalu ineriartortinnissaanik sulissutigin-ninnitsinnut peqataalluarassi, ajunngitsummi tungaanutingerlarsorpugut, tassungalu ilisserpiaq pissutaavusi.Taamatuttaaq Naalakkersuisut Inatsisartullu tapertaalluar-tarnersi pillugu aammalu kommunimit Kujataani pingaarti-tatsinnik apuussisarnitsinni tusarnaarumassuseqarluartarassiqamannga pisumik qujaffigaassi. Neriuppunga Inatsisartunngorumaartut aammalu Naalak-kersuisunngorumaartut nangittumik sulissutigiumaaraattamatta nunatsinni asasatsinni naligiilluta ineriartorsinna-anissarput.Tamannguassi ukiortaami pilluaritsi!



Kommunit pileruttorput innuttaasu-nut ineqarnermut- aamma meeqqanuttapiissutinik naatsorsueqqillutik,malittarisassat nutaat januaarip aal-laqqaataani atuutilersut naapertorlu-git. Ineqarnermut- aamma meeqqanuttapiissutinik pissarsisartut tamarmikulluni aggersuni allagarsiumaarput.Tapiissutinik pissarsisartunut allakkattakkutilerput, kisianni kingusinaarsinna-apput kommunini suliassaqarpallaarneqpissutigalugu. Kommunit taamaallaatsivikitsuinnarmik piffissaqarsimapputallannguutit nutaat naammassinissaan-nut, taakku inaarutaasumik akuerineqar-simapput ulloq 16.-18. novembarimi.Kommunit taamaammat annertuumik suliassaqarsimapputpiaarnerpaamik allannguutit naammassiniarlugit. “Ilaqutariit allannguuteqarfiusut ataatsimut isiginnilluni pit-saanerusumik inissisimalissapput. Neriuppunga allannguutitilaqutariinnut aningaasaqarnikkut malunnaatilimmik iluaqu-serneqartussanut toqqissisimanerunermik kinguneqartitsis-sasut. Kommunit allannguutinik sukkanerpaamik atortitsi-nissamut ulapputeqarnerannut qujaffigaakka” Sara Olsvigoqarpoq.Allannguutit kinguneraat, meeqqanut tapiissutit malunnaa-tilimmik qaffannerat, massa ineqarnermut tapiissutit ilaqu-tariit meerartallit ilaannut allanngunngitsut imaluunniitappartinneqartut. Tapiissutit ilaat, ilaqutariinnut meerarta-linnut tunniunneqartartut taamaalilluni ineqarnermut tapiis-sutinit meeqqanut tapiissutinut nuunneqarput, taamaalilluniilaqutariit nammineerlutik aalajangersinnaassavaat tapiissu-tit, ineqarnermut imaluunniit siunertanut allanut meeqqanutattuumassuteqartunut atorneqarnissaat. Tapiissutit taakkumarluk ataqatigiissillugit isigineqassapput. Ataatsimut isik-kua taamaammat aatsaat ersissaaq, ineqarnermut tapiissutitmeeqqanullu tapiissutit tamarmik naatsorsorneqareerpata. Meeqqanut- aamma ineqarnermut tapiissutit nutarsaavigi-neqarnissaat Naalakkersuisu-nit pingaartinneqarluinnarsi-mavoq, taamaaliornissarlumi pisariaqartinneqarsimavoq.Ilaqutariit meerartallit inuillu suliffeqarfeqarfimmi immik-kut naammassisaqarusuttut atugarissaarnerulernissaasaqulakkeerneqarnissaannut meeqqanut tapiissutinut ineqar-nermullu tapiissutinut maleruagassat allanngortinneqarneriNaalakkersuisut suliniutaasa ingerlaavartut arlaliusut ilaga-at. 
Ineqarnermut- aamma meeqqanut tapissu-tit tunniunneqarnissaannut malittarisassatallannguutaat aallartinniarlugit kommunit sulerulupput Pasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiNal. 11.00 - 17.00Oqarasuaat 49 44 60





falder mere end lønnen stiger. Det er ganske enkelt ikkelogisk. Mere i løn skal også give flere penge til rådighed.”Jeg er glad for at Naalakkersuisut med denne reform harkunnet sikre mærkbare forbedringer til børnefamilier og desvageste” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale AnliggenderSara Olsvig Ændringerne af reglerne giver en mærkbar forbedring forbørnefamiliernes økonomi, særligt for lav og mellemind-komsterne, fordi det udbetalte børnetilskud og boligsikrin-gen hæves. Samtidigt sikrer de nye regler, at en ekstrakrone i timen ikke betyder færre penge mellem hænderne,men derimod et større økonomisk råderum.Nedenfor er vist et par eksempler på børnefamiliers ind-komst før og efter ændringen af reglerne.Eks. 1: Enlig med 2 børn. Egenindkomst på 178.000 og årlig husleje 48.000Skattepligtig indkomst før skatAktuel indkomst før skatBørnetilskudBoligsikringSamlet indkomst før skatIndkomst pr. måned før skatSamlet indkomst efter skatIndkomst pr. måned efter skatKr. 178.000168.0011.46216.320205.78217.149155.38212.949Gammel ordning Ny ordning178.000168.0016.04429.856223.90018.658173.50014.458
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Eks. 2: Part med 4 børn. Egenindkomst 250.000 kr. og årlig husleje 72.000Skattepligtig indkomst før skatAktuel indkomst før skatBørnetilskudBoligsikringSamlet indkomst før skatIndkomst pr. måned før skatSamlet indkomst efter skatIndkomst pr. måned efter skatKr. 250.000230.0012.74427.360290.10424.175233.82419.485Gammel ordning Ny ordning250.000230.0030.40833.624314.03226.169257.75221.479



Forkortet udgaveKære borgere i Kommune Kujalleq, kære vore landsmænd,kære alle vore samarbejdspartnere.Året 2017, der har været et år med mange udfordringer forKommune Kujalleq, er nu rindet ud og jeg er sikker på atdet nye år vi har påbegyndt, bliver lige så spændende somdet gamle år. Kommunalbestyrelsen har i 2017 taget hul på en ny og 4årig ledelse for Kommune Kujalleq. Vi har igangsat nye tiltag, der til sammen skal løfte voreselskede kommune til en dynamisk kommune med mangeog forskelligartede muligheder, og det gælder for alle trebyer, 11 bygder og ikke mindst alle vores landbrugsdistrik-ter. I sommers blev vi indskrevet UNESCO´s verdensarvsliste.Det nye status skal bruges til at bevare vores kulturarvigennem mere end 1000 år. men også til moderne turis-meudvikling.Den 9. juli 2017 blev områderne i Qassiarsuk, Igaliku,Sissarluttoq, Tasikuluulik og Qaqortukulooq optaget påUNESCOs verdensarvsliste.Kommune Kujalleq er umådelig stolt over at vore forfædreog vi, der lever i dag igennem mere end 1000 år, har formå-et at passe godt på beviserne for at vort land, ud over vorefastboende forfædre, også har lagt jord til nordboerne, ogjeg kan med stolthed sige at vi i 2017 har fået en meget storog værdifuld belønning. 
For det at være på UNESCOs verdensarvsliste, og dermedhave aktiv del i menneskehedens uvurderlige arv er enmeget stor anerkendelse som i sig selv vil begunstige kom-munen og de erhvervsdrivende i kommunen, især aktørerneinden for turismen men også hele vort land vil få gavn afoptagelsen på listen. Der bliver igangsat arbejde for at etableret en ny lufthavnmellem Narsaq og Qaqortoq. Vi i Sydgrønland er ikke etøjeblik i tvivl om at det i høj grad vil forbedre regionensinfrastrur.Gæster vil få lettere adgang til Sydgrønland. Mulighederfor eksport af Sydgrønlandske specialiteter fra land og havvil blive forøget og vores lokale erhvervsliv vil få de bedsteforudsætninger for udvikling.Selvom råstofindustrien endnu ikke helt har rodfæstet sig iSydgrønland, ud over guldminen ved Nalunaq, så er hvereneste dag et skridt nærmere den ønskede mineraludvin-ding. Det er vores håb at vores mangeårige tålmodighed på områ-det vil begynde at give resultater og at mange af vores bor-gere vil få konkrete muligheder for at tage aktiv del i denye muligheder der vil åbne sig.Men størst af alt, Kommunalbestyrelsens arbejde for at givede menneskelige ressourcer her i Kommune Kujalleq, deallerbedste rammer for et godt liv, fylder vores dagligdag. Vi er nået langt, men der er stadig store udfordringer vikonstant må arbejde for at være på forkant med.

BBoorrggmmeesstteerr    KKii iissttaa    PP.. IIssaakksseenn´́ss((SS))    nnyyttåårrssttaallee



En central politisk målsætning for Kommune Kujalleq er atgive gode rammer for erhvervsudvikling, som er baseret på;fiskeri og fiskeindustri, landbrug og dyrehold, råstofindu-stri, turisme og fødevareindustri.I starten af 2018 ønsker vi derfor at nedsætte et erhvervsrådi Kommune Kujalleq som rådgivende forum for kommunal-bestyrelsen, hvor alle spørgsmål af fælles erhvervs- ogbeskæftigelsesmæssig interesse kan optages til drøftelse. Erhvervsra?dets formål skal være at samle interessenter fraerhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, foreninger ogoffentlige parter med det formål at sikre de optimale betin-gelser for beskæftigelse, vækst og udvikling i kommunenserhvervsliv.I 2017 har vi desværre oplevet et kraftigt fald i tildeling afkvoter med landingspligt til fiskefabrikkerne i KommuneKujalleq, således har vi oplevet et fald på op til 33 % i for-hold til 2016. Den manglende indhandling har betydet øgede socialeudgifter for kommunen.Vi har derfor i løbet af 2017 stillet et krav overforGrønlands Selvstyre om øgede kvoter til sydgrønlandskefartøjer med landingspligt. Det vil nemlig kun være naturligt at udnytte de store fiske-ressourcer som findes i vores farvande her i Sydgrønland tilgavn for beskæftigelsen og erhvervsudvikling i KommuneKujalleq. I starten af 2017 holdt kommunen et landbrugsseminar.Under seminaret drøftede og fremsatte erhvervet, hvilkekrav, mål med handleplaner og budskaber erhvervet har tilpolitikerne og myndighederne for at kunne realisere detoverordnede mål om at opnå et mere økonomisk, moderneog effektivt landbrug.Den overordnende konklusionen fra seminaret, var at der påalle områder skal fremmes en større landbrugsproduktion,der kombineret med en bedre driftsøkonomi, der skal gen-nemføres på et samfundsøkonomisk og miljømæssigt bære-dygtigt grundlag.Landbruget har bevist at de er i stand til at forøge produk-tionen, hvorfor det er kommunen håb at Naalakkersuisut vilfølge op på de budskaber og anbefalinger for at fremmeselvforsyningen og udvikling af grønlandske fødevarer,som erhvervet fremførte under landbrugsseminaret i startenaf 2017.Igennem Majoriaq i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik, skalder i det nye år fortsat gennemføres en fælles og koordine-ret indsats for at reducere ledigheden og udvikling af kom-petencer i samarbejde med erhvervslivet, socialsektoren ogfolkeskolen med borgeren i centrum.Der bliver sat mål op for hele tiden at forbedre folkeskolee-levernes resultater, så disse kan komme videre i uddannel-sessystemet efter endt folkeskole.
Der har været fokus på tilsyn af samtlige skoler, hvor for-valtningens medarbejdere har været ude og bedømme, sættefokus og komme med forbedringstiltag vedr. arbejdet medde enkelte skolers undervisning af eleverne.Der har igen været stor fokus på alternative undervisnings-former i form af den fortsatte forbedring af brugen af ipads,som er kommet på skinner og begynder at sætte sit præg.Der er skolebyggeri i gang i Alluitsup Paa og Qassiarsuk,der er i Qassiarsuk elevhjemsbyggeri i gang i tilknytning tilden nye skole og skolen i Aappilattoq skal renoveres i inde-værende år.Kommunens arbejde for at forbedre forholdene på kommu-nens daginstitutioner fortsætter. Der er igangsat forskelligebygningsforbedringer på forskellige daginstitutioner. Kommunalbestyrelsens bestræbelser for at gøre KommuneKujalleq til en attraktiv kommune, også for børnefamilier,er blevet fulgt op i 2017 med vedtagelsen at lavere takster,målet er max 1000 kr inden valgperioden er slut. Kommunen har desuden i det forgangne år lavet en aftaleom fortsættelse af den decentrale pædagoguddannelse, somindebærer bedre lønvilkår for de decentrale studerende, derkommer fra kommunens institutioner. Det vil i sidste ende betyde flere pædagoger på institutio-nerne med kvalitetsløft til følge i det pædagogiske arbejdefor børnene. Udfører alt arbejdeinden for:JordarbejdeBorearbejde & SprængningsarbejdeVandledningsarbejde & KloakarbejdeTerrænarbejde & BelægningsarbejdeHalvrørsarbejdeBetonarbejdePostboks 420, 3920 QaqortoqTlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25Mobil: 49 38 69E-mail: qef@qef.gl ApS



På kulturområdet har hele landet og de udenlandske arran-gører fortsat vist deres interesse for kommunen, og dissehar ført til endnu bredere samarbejdsrelationer. Vi har fortsat det høje niveau af diverse indslag i de enkeltebyer, og området er i fokus med henblik på videre udvik-ling og mere samordning mellem arrangementerne i de trebyer og deres bygder. For at al arbejdet skal lykkes optimalt, er kulturområdetblevet styrket, idet organisationsstrukturændring på kultur-området er trådt i kraft fra det nye år. Idrætsområdet har især at glæde sig over, idet alle 3 fullsize kunstgræsbaner i byerne bliver færdige i år, hvor én afdem, nemlig i Narsaq, allerede er færdigt og taget i brug. Kunstgræsfodboldbaner er kun ét af de flere større projek-ter som kommunen arbejder på at realisere i den nærmerefremtid for området. Vi kan endnu engang glæde os over, at kommunen har givettilskud til mange sports og kulturelle arrangementer, som befolkningen har glæde af i deres dagligdag, og det fortsæt-ter vi selvfølgeligt med.Det er overordentlig vigtigt for kommunalbestyrelsen atsikre en solid og troværdig social sikkerhedsnet for alleborgere i vores kommune, lige fra de midste borgere til deældste borgere.Socialforvaltningen har opstartet et godt samarbejde medde økonomiske rådgivere fra INI A/S. Samarbejdet er etableret med henblik på at forebygge at deropstår huslejerestancer, der i mange tilfælde er årsag til atfolk bliver smidt ud af deres lejligheder. Samarbejdet har fokus på de borgere der modtager offentlighjælp og børnefamilier i Kommune Kujalleq.Kommune Kujalleq er i gang med arbejde for at etablerekommunale døgninstitutioner så en del af de døgnanbragtebørn kan anbringes i de kommende kommunale døgninsti-tutioner og i deres nærmiljø.



Sideløbende med dette arbejde er man i gang med at findenye plejefamilier så der er et større arbejde i gang med atrekruttere nye plejefamilier.På ældreområdet er kommunen i gang med at optimerevore ældstes vilkår, således har socialudvalget nedsat enkontrolinstans der skal holde opsyn med kvaliteten af servi-cen på kommunens alderdomshjemme og ældrekollektiver ialle tre byer.Kommunen vil i 2018 have det største anlægsbudget iKommunens historie eller nogensinde. Dels fordi Kommunen har også valgt at prioritere en rækkeopgaver, f.eks.: er der en pulje til 20-20-60, som borgerekan ansøge om 20-20-60 lån til at bygge deres egne boliger,samt endelig færdiggørelse af de nye kunstgræsbaner i allebyerne, igangsættelse af totalrenovering af Angajo-børneha-ven i Qaqortoq og færdiggørelse af Alderdomshjemsudvi-delsen i Nanortalik m.fl. Jeg skal også her fremhæve at Kommunen netop har etable-ret et nyt boligselskab, igennem selskabet skal nybyggeri afboliger intensiveres, til at begynde med skal der bygges 20nye personaleboliger.Der vil i 2018 ske en række nye tiltag på affaldsområdet. I Nanortalik vil der blive etableret et nyt affalds- og gen-brugscenter, hvor der skal ske en bedre sortering af affaldet. Dagrenovationen planlægges at skulle fragtes væk fra byerog bygder til forbrænding i Qaqortoq, når der er blevet
etableret et nyt forbrændingsanlæg. I bygderne laves derforsøg med at pakke og komprimere affald, så det kanafsendes forsvarligt. Men forbrændingsanlægget i Qaqortoq er tæt på at væreudtjent. Kommunen har i samarbejde med Selvstyret fåetudført en undersøgelse af det eksisterende anlæg og fåetlavet en vurdering hvori det fremgår at der snarest bør lavesen ny forbrændingsanlæg.Kommunalbestyrelse har besluttet at vejene i byer og byg-der, skal prioriteres op i de næste flere år. Budgettet til atvedligeholde vejene er derfor blevet hævet. Ligeledes undersøges det hvorvidt det lokale erhvervsliv,med fordel kan opstarte et nyt stenbrud, så Kommunen ikkeer nødsaget til at hente og købe alle materialer fra beton-centralen i Nuuk, men forhåbentligt kan købe disse billigerelokalt. Et lokalt stenbrud vil også kunne levere materialertil byggebranchen i Kommunen.Jeg vil takke vores Naalakkersuisut og Inatsisartut for jerespositive bidrag og ikke mindst over jeres evne til at lytte tilvores behov her i Sydgrønland. Det er mit håb at et nytInatsisartut samt et nyt Naalakkersuisut fortsat vil arbejdeen ligeværdig fremtid for os alle sammen i vort elskedeland.Slutteligt vil jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen takke afhjertet for borgernes bidrag til at løfte vores elskede kom-mune, vi er nemlig på rette spor og det er takket være Jer.Tak til jer alle og Godt Nytår!
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Ilisimatusartut Nunatsinneersut, Savalimmi-une-ersut Danmarkimeersullu Kujataani inuussutis-sarsiornikkut iluatsilluartunik oqaluttuanik ujar-lerput.- Ilaqutariit inuillu takornariartitsinermik aalisarner-millu inuussutissarsiuteqartut paasisaqarfigerusuppa-gut: Inuussutissarsiornikkut atasinnaasumik ineriartortitsi-neq qanoq paasivaat? Suut pingaartitarivaat, sunalupissutigalugu? antropologi Rikke Becker JacobsenAalborg Universitetimeersoq KNR-imut taama oqar-poq.Ilisimatusartut Pinngortitaleriffimmeersut Savalim-miunilu ilisimatusarfimmeersut peqatigalugitKujataani ingerlatseqatigiiffiit anginngitsut aalisar-nikkut takornariartitsinikkullu ingerlataannik nutaa-nik ukiup upernaallu ingerlanerani misissuiniarpoq.Pingaartumillu suliffeqarfiutillit misigisaat nuannersut siun-nersuutigerusutaallu ilisimatusartut paasisaqarfigerusuppaat.Ilaatigut inuussutissarsiorfiit taakku marluk ukiup ingerla-nerani ataqatigiissinneqarsinnaanersut paasiumallugu.- Iluatsitsilluarsimasunik oqaluttuat tusarusuppagut. Suutingerlalluarnersut paasillugit, suliffeqarfiillu mikisut sulia-mik atasinnaalluartuuneranik isumaqartut tusagaqarfigalu-git, Rikke Becker Jacobsen taama oqarpoq.Nuna tamakkerlugu suliaqarfiit nutaat suliffinnik pilersitsif-fiullutillu aningaasarsiorfigineqarsinnaasut ukiuni kinguller-ni immikkut sammineqarput.Inuussutissarsiutilli pioreersut, soorlu aalisarneq takornari-artitsinerlu atorlugit - immaqa ataqatigiissillugit - periarfis-sanik nutaanik pilertoqarsinnaavoq, Rikke Becker Jacobsentaama oqarpoq. - Assersuutigalugu inuussutissanik suliaqarfik ineriartor-teqqinneqarsinnaasutut oqallisigineqarpoq - soorlu aalisak-kanik pisuussutit suli annertunerusumik pissarsiaqarfigineq-arsinnaasut. Nalunaarusiarpassuaqarpoq inuussutissarsiutitpioreersut qanoq ililluni ineriartorteqqinnissaannut tikkuus-sisunik.Ilisimatusartut misissuinerat Nunani avannarlerniMinisteriit Siunnersuisoqatigiiffiannut nalunaarusiarineqas-saaq, taannalu eqikkarlugu kalaallisut saqqummissinneqas-salluni.Rikke Becker Jacobsenip Narsami inuussutissarsiutinikingerlataqartut januaarip qulingiluaanit 18-ianut oqaluttuas-sarsiffiginiarsarissavai.Ilisimatusartullu apriilip qulingiluaanit aqqaneq-aappaatatungaanut Qaqortumiissapput, tassanilu workshoppertitsil-lutillu ataatsimiititsissallutik. Misissuinermut peqataanis-saminnut soqutiginnittut mailikkut rbj@ifm.aau.dk-mutallassinnaapput.
II ll iissiimmaattuussaarr ttuutt    KKuujjaall lleerrmmii    iinnuuuussssuuttiissssaarrssiioorrnniikkkkuutt    ppeerriiaarrff iissssaanniikkmmiissiissssuuiissuutt

Antropologi Rikke Becker Jacobsen



Kujataani takornariaqarnerneq pitsanngorsarniarluguDestination South Greenlandimi pisortassamik maannaatorfinitsitsisoqarpoq.41-nik ukiulik, Ida Vahl nunatta kujataanut ilisimasaqarlu-artuusoq atorfinitsinneqartoq, Destination SouthGreenlandimi pisortap tullia, Pitsi Høegh takornarialerisutfacebookimi qupperneranni allappoq.Suliassarpassuillu aallartinneqassapput.UNESCO-p nunanut eriagisassanut nalunaarsorfianut ilanngunneqaqqammersup avammut nittarsaanneqarnerailaatigut siaruarterneqassaaq kiisalu takornariat savaatilin-nut takornariartarnissaannut neqerooruteqartarnermut atatil-lugu nunaatillit/savaatillit takornariartitsinermik suliaqartutpiorsaavigineqarnerat ingerlaqqissaaq.Ida Vahlip nunatta kujataani takornarianut neqeroorutit inuitnittartakkatigut attaveqaqatigiittarfiini allallu paasissutissii-viit atorlugit ersarinnerulersissavai, taamaasilluni kujataanuttakornariartitsineq pilerinarnerulissalluni, Pitsi Høegh allap-poq. Turismearbejdet i Sydgrønland oprustes numed ansættelse af en såkaldt manager iDestination South Greenland.Det er den 41-årige Ida Vahl, der i forvejenhar stort kendskab til Sydgrønland, skrivernæstformand i Destination South Greenland,Pitsi Høegh i et opslag på turismeorganisatio-nens Facebook-side.Og der er masser af arbejde at gå i gang med.Dels arbejdet med at udbrede kendskab til denyudnævnte UNESCO områder samt videre-udvikling af de såkaldte "Farm Holidays" -hvor turister tilbydes ferieophold på de syd-grønlandske fåreholdersteder.Ida Vahl skal blandt andet arbejde med at gørede sydgrønlandske turisttilbud synlige på desociale medier og andre medieplatforme, såSydgrønland kan fremstå som et sammenhæn-gende og attraktivt turistområde, skriver PitsiHøegh.Permien & Permienleverer Dagsfriske aviserAvis 2 dags weekend abonnement 1 månedAvis 2 dags weekend abonnement 3 månederAvis 2 dags weekend abonnement 6 månederAvis 2 dags weekend abonnement 12 månederAvis 3 dags weekend abonnement 1 månedAvis 3 dags weekend abonnement 3 månederAvis 3 dags weekend abonnement 6 månedAvis 3 dags weekend abonnement 12 måneder 256,00672,001.296,002.400,00384,001.008,001.944,003.600,00Hvis der er interesse i at få aviser flere gange om ugen,kan dette også lade sig gøre efter henvendelse.Kontakt os på:info@permien.dk eller på 49 45 85 (efter kl. 16.00)
PPiissoorr ttaarr ttaaaapp    kkuujjaattaaaannii     ttaakkoorrnnaarriiaaqqaarrnneeqqnniittttaarrssaaaattiissssaaggaaaaMMaannaaggeerr    sskkaall     pprroommoovveerree    SSyyddggrrøønnllaanndd    ssoommttuurriissttddeessttiinnaattiioonn



Kommunerne er i fuld gang med atgenberegne boligsikring og børnetil-skud for borgerne efter de nye regler,som trådte i kraft den 1. januar. Allemodtagere af boligsikring og børne-tilskud vil modtage et brev i de kom-mende dage. Brevene til ydelsesmodtagerne er påvej, men de kan være forsinkede pga.det store arbejdspres i kommunerne. Kommunerne har kunhaft kort tid til at gennemføre de nye ændringer, der blevvedtaget endeligt den 16.-18. november. Kommunerne harderfor haft en stor opgave med så hurtigt som muligt at fåændringerne gennemført.”Familier som oplever ændringer vil samlet set få en for-bedring. Jeg håber, at ændringerne vil give mere tryghedfor de mange familier som vil få en mærkbart bedre økono-mi af disse ændringer. Jeg takker kommunerne for at knok-le med at få indført ændringerne hurtigst muligt”, sigerNaalakkersuisoq Sara Olsvig. Ændringerne betyder, at børnetilskuddet stiger mærkbart,mens boligsikringen er uændret eller sættes ned for noglebørnefamilier. En del af det tilskud, der ydes til børnefami-lier flyttes således fra boligsikringen til børnetilskuddet, såfamilierne selv kan beslutte om man vil bruge tilskuddet tilboligen eller til andre formål rettet mod børnene. De toydelser skal ses i sammenhæng. Det samlede billede vilderfor først vise sig, når både boligsikring og børnetilskuder beregnet.Det har været prioriteret højt for Naalakkersuisut at moder-nisere reglerne for udbetaling af børnetilskud og boligsik-ring, og det har været tiltrængt. Ændringen af reglerne for børnetilskud og boligsikring er etaf flere elementer i Naalakkersuisuts fortsatte arbejde for atsikre bedre vilkår for børnefamilierne og dem der gerne vilyde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet.
Kommunerne arbejder hårdt for at igangsætte de ændrede regler for udbetalingaf boligsikring og børnetilskud

- 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:   642030Fax: 642033www.arssarnerit.glqaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd.Søren tlf. 494525Elvis tlf. 493550



Et hold forskere fra Grønland, Færøerne og Danmarker på jagt efter succeshistorier fra erhvervslivet iSydgrønland.- Vi vil egentlig gerne forstå de familier og mennesker, derhar turisme og fiskeri som deres erhverv: Hvad forstår desom bæredygtig erhvervsudvikling? Og hvad vægter dehøjt og hvorfor, siger antropolog Rikke Becker Jacobsenfra Aalborg Universitet til KNR.Sammen med forskere fra Grønlandsk Naturinstitut ogFærøernes Universitet skal hun i løbet af vinteren og for-året undersøge nye tendenser inden for fiskeri og turismehos mindre selskaber i Sydgrønland.Det er især gode oplevelser og råd fra virksomhedsejerne,som forskerne er ude efter. Blandt andet for at høre om deter muligt at kombinere de to brancher hen over året.- Det er lidt succeshistorierne, vil gerne vil høre. Forstå,hvad der fungerer godt og forstå, hvis der er nogle småvirksomheder, der synes, de har en meget bæredygtig mådeat bedrive deres virksomhed på, siger Rikke BeckerJacobsen.De senere år har der på landsplan været fokus på at udviklenye brancher, som kan skabe arbejdspladser og indtægter.Men de nye veje kan sagtens opstå inden for de traditionel-le erhverv som fiskeri og turisme – eventuelt i kombination,siger Rikke Becker Jacobsen.- For eksempel taler man om fødevareområdet som etområde, der kan udvikles yderligere – at man kan få mereud af fiskeressourcen for eksempel. Der er mange rapporter,der peger på, hvordan man kan udvikle de eksisterendeerhverv yderligere.Undersøgelsen skal munde ud i en rapport fra NordiskMinisterråd, hvoraf resuméet vil blive udgivet på grøn-landsk.Rikke Becker Jacobsen vil fra 9. til 18. januar forsøge atopstøve historier fra erhvervsdrivende i Narsaq.
Fra 9.til 12. april vil forskerne være i Qaqortoq til works-hop og møder. Personer, der er interesserede i at deltage iundersøgelsen, kan tilmelde sig på rbj@ifm.aau.dk
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Pitsannguutinut tunuliaqutaasutIlaqutariit meerartallit atugarisaat Naalakkersuisut pingaar-tilluinnarpaat. Taamaammat aamma ukiakkut ataatsimiin-nermi arlalinnik suliniuteqartoqarsimavoq ilaqutariit mee-rartallit aningaasaqarnikkut atugarisaat pitsanngorsarniarlu-git. Taakua ilagaat ineqarnermut- aamma meeqqanut tapiis-sutinik aaqqissuusseqqinneq.Ineqarnermut- aamma meeqqanut tapiissutinut malittarisas-sat nutaat, 2018-imi atuutilertussat, naapertorlugit ilaqutariitannikitsumik akunnattumillu ukiumut isertitallit aningaasa-tigut malunnaatilimmik pitsanngorsaaffigineqassapput.Maleruagassat nutaat tamatuma ilutigisaanik qulakkiissava-at innuttaasut atugaanni allanngorujussuartoqartillugu,assersuutigalugu aapparisap toqukkut qimagunnerani, inigi- saq qimanneqassanngitsoq, najugaqarfigiinnarneqarsinnaa-sorli. Maleruagassat maannamut atuuttut arlalippassuarnik qanga-li isorineqartarput. Tamannalumi pissutissaqarluarpoq.Uparuakkat ilagaat SIK-mi ilaasortap akissarsiai nalunaaq-uttap akunneranut 1,50 koruuninik qaffappata aningaasattigusassat ikinnerulersartut, tassami ineqarnermut meeqqa-mullu tapiissutit tunniunneqartartut akissarsiat qaffaataanutnaleqqiullugit annikinnerulersarmata. Tamannalumi pissu-sissamisoortuunngilaq. Aningaasarsiat qaffanneri aningaasatatorsinnaasat amerlanerulernissaannik kinguneqartariaqar-poq.”Nuannaarutigaara Naalakkersuisut aaqqissuusseqqinner-
II llaaqquuttaarrii iinnnnuutt    mmeeeerraarr ttaall iinnnnuutt    aannnniikkiittssuummiikkuukkiiuummuutt    iisseerr ttiittaall iinnnnuutt    aanniinnggaaaassaaqqaarrnniikkkkuuttttooqqqqiissssiissiimmaanneerruunneeqqOLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Fax 64 26 72ÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 16.00Lørdag 09.00 - 13.00Søndag LUKKETUdbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automatPALBY-mi niivertoq






