


Naalakkersuisut borgmesterillu tamarmik isumaqati-giipput kommunit ataatsimoorlutik eqqagassaleriner-mut selskabimik pilersitsissasut, selskabip taassumaeqqakkanik ikuallaaviit marluk, uuliakunillu ikuallaa-viit pingasut nuna tamakkerlugu sullissisussanngorlugitpilersinneqartussat ingerlatissavai.Ikuallaaviit ikuallassinnaasaat 30%-imik sinnerlugit ullu-mikkut eqqagassanik pilersitsisarpugut. Taamammat ingam-mik nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerusuni eqqagassatsuneqanngitsut peqqinnissamullu ajoqutaasut amerliartuin-narput. Tassunga ilutigitillugu ikuallaaviit pioreersut pujoqnaammattumik salissinnaanngilaat.Naalakkersuisut borgmesterillu tamarmik taamaammat isu-maqatigiissutigaat peqqinnissaq avatangiisillu eqqarsaatiga-lugit sumiiffinni ikuallaaviit mikinerit atorunnaarlugit mar-lunnik angisuunik ikuallaaviliortoqassasoq naammattuniktoqqorsivilinnik, taamaalilluni nuna tamakkerlugu eqqagas-sat nuna tamakkerlugu ikuallaavissanut assartorneqarsinna-assallutik.“Nuannaarutigilluinnarpara eqqakkat uuliallu igitassat ava-tangiisinut mingutsitsinannginnerusumik kiisalu kiassarnik-kut iluaqutigineqarsinnaasumik ikuallanneqartalernissaatanguniarlugu nuna tamakkerlugu aaqqissuteqartoqartus-sannngormat. Eqqagassat eqqortumik poortorneqarlutilluassartorneqartalerpata assersuutigalugu plastikkit pinngorti- tamut immamullu teqqarsinnaanerat annikinnerulissaaq. Eqqakkanillu ikuallaavinni anginerusuni eqqakkat pissusis-samisoornerusumik isumagineqarsinnaalissapput, pujorlusalilluagaanerulersinneqarsinnaalluni. Aaqqiissutissat nutaatnuna tamakkeerlugu atuuttussat avatangiisinut, peqqissutsi-mut mingutsitsinannginnerusumilllu nukissiuteqarnermutiluaqutaassapput”, Naalakkersuisut siulittaasuat KimKielsen oqarpoq.Ikuallaavissat nutaat Sisimiuni Nuummilu inissisimanissaatnaatsorsuutigineqarpoq. Ikuallaaviit ima angitigissapputavatangiisinut peqqinnissamullu iluaqutaasumik pujumiksaliisinnaassallutik. Taamaaliornikkut nuna tamakkerlugueqqagassat illersorneqarsinnaasumik isumagineqarsinnaalis-sapput. Aamma isumaqatigiissutigineqarpoq mingutsit-sinngitsumik nukissiornermut eqqagassat atorneqassasut.Kommunit aallarniutigalugu eqqagassalerinermik ingerlatsi-sussamik ataatsimoorussaminnik ingerlatseqatigiiffiliussap-put. Taamaalillutik kommunit akunnerminni isumaqatigiis-sutigaat eqqagassalerinermut tunngasut suleqatigiissutigini-arlugit. Ingerlatseqatigiiffiup isumagisassaanut ilaassapputeqqakkanik ikuallaaviit marluk aamma uulikakunik ikual-laaviit pingasut nuna tamakkerlugu sullissisussat pilersin-neqarnissaasa pilersaarusiorneqarnissat. Uuliakunik ikual-laaviit Qaqortumi, Maniitsumi Aasiannilu sananeqarnissaatAkisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:Ib BenjaminsenIlioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:Q-offset v/Ib BenjaminsenTunniussiffissaq kingulleq:Sidste frist for indlevering:25. oktober 2018Normu tulleq saqqummeqqissaaq:Næste nummer udkommer igen:1. november 2018kujataamlu NNuuttaaaaqqNaqiterisoq / Udgives af:Q-offsetBox 378 • 3920 QaqortoqTlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60e-mail: kujataamiu@gmail.comwww.kujataamiu.glEEqqqqaaggaassssaalleerriinneerrmmii    nnuunnaa    ttaammaakkkkeerr lluugguu    aaaaqqqqii iissssuutt    nnuuttaaaaqq





Allattoq Simon Simonsen, Ineqarnermut Attaveqaqa-tigiinnermullu Naalakkersuisoq Maannakkorpiaq mittarfiit takinerunissaannut siunnersuutpillugu annertuumik oqallittoqarpoq. Tamanna pissusissa-misoorpoq, tassami siunnersuutip kingunerisaanik maan-nakkut angalariaatsitsinnut sanilliullugu annertuunikallanngortoqartussaavoq. Tamanna tusagassiuutitigut allaa-serisanik ilanngutassianillu arlalinnik pilersitsiviuvoq, kiisa-lu amerlasoorpassuit tusagassiuutini oqaaseqartarfinniisummersorlutik. Oqallinnermi isummersornerit saqqummertut amerlanersaat,isummersortoq suliassamut tapersiinersoq akerliunersor-luunniit apeqqutaanani, pissusissamisoorput tunngavissaq-arlutillu. Tamanna naleqqulluinnarpoq. Kisianni paarlattua-nik Namminersorlutik Oqartussat aamma siunnersorteqarfiitsuleqatigisavut naatsorsuinernut, mittarfiliassanut ataatsi-moortitanut tunngavigineqartunut, tamanut saqqummiunne-qareersunut unneqqarinngitsumik inerneqartitsisimasut,pasitsassaarinernik saqqummiussisarneq naleqqutinngilaq.Tamanna ilumuunngilluinnarpoq. Naamerluinnaq. Naatsumik oqaatigisinnaavara, periaatsimi inuiaqatigiitaningaasaqarneranni naatsorsuinernut tunngaviusumi, nuna-ni tamalaani malitassat aallaavigineqarmata, tassalu”Inuiaqatigiit aningaasaqarneranni sunniutaasussanik nali-lersuinermi ilitsersuut”, Danmarkimi Aningaasaqarnermutministereqarfimmit saqqummersinneqartoq, aamma”Inuiaqatigiit aningaasaqarneranni sunniuteqaatissanik nali-liinermi saqqummiussinissamut ilitsersuut”, Aningaasaqar-nermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfimmitsuliarineqartoq. 
Naatsorsuinerpiaat suliarineqarnerannut ilaatigut nunanitamalaani ilisimaneqarluartoq siunnersorteqarfik, Deloitte,taamatut ilusilinnik naatsorsuinernik annertuumik misilit-tagaqartoq, suleqatigaarput. Taanna ilaatigut suliassanutangisuunut, soorlu Danmarkimi Femern-bæltet aammaIsland-imi mittarfimmik allilerineq, inuiaqatigiit aningaa-saqarneranni nalilersuinernik suliaqarsimavoq. Tassaniperiaatsitigut aallaavigineqartut, atorsimasatta assingi, ator-simavaat. Taamatut oqaaseqarlunga neriuutigaara siunissami oqallin-neq – periaatsitsinnut suliaqarnermut nassuiaatit matumasiuliani taaneqartut kingunerisaannik, naatsorsuinitsinniunneqqarissimanngitsugut pasitsassaarisoqarani - mittarfili-assat ataatsimoortitat pingaaruteqartortaannut tunngassute-qalissasoq. Tamannami naapertuilluanngilaq. Taamatut kaammattuillunga mittarfiliassat ataatsimoortitatimarisai pillugit oqallinnermi peqataanissara qilanaaraara. 
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Neqi melder om væsentlig mindre høst, men også godtnyt til forbrugerne.Sommerens regn og lave temperaturer har betydet forsin-kelse af dette års kartoffelhøst med en ca. måned, da det kolde vejr har gjort, at kartoflerne er vokset langsommere.Derfor forventer Neqis fabrikschef, Viggo Djurhuus, at derdesværre kun bliver indhandlet maksimalt 60 tons, altsåvæsentligt mindre end sidste års høst på 110 tons.Men der er også godt nyt til forbrugerne: De økologiskesydgrønlandske kartofler er generelt af en meget høj kvali-tet, men sorteringen, pakningen og lageringen af kartoflernehar i tidligere år ikke været optimal. Derfor har Neqi sidenefteråret 2017 arbejdet målrettet med at forbedre kvalitetenaf disse processer.Fabrikschef Viggo Djurhuus: “I samarbejde med kartoffe-lavlerne er der udarbejdet nye kvalitetskrav til de kartofler,der kan indhandles. Vi tager nu flere stikprøver på kvalite-ten ved indhandlingen til kartoffelcentralen for at sikre, atdet kun er de bedste kartofler, vi sender ud i butikkerne”.“Vi ved fra forbrugerne, at det har været et problem med deblandende kartoffelstørrelser i poserne”, udtaler ViggoDjurhuus og fortsætter: “Derfor har vi indkøbt en modernesorteringsmaskine, der nænsomt sikrer at kartoflerne læggesi Neqis nye pakkeposer efter størrelse”.“Lagringen af vores kartofler har også været uhensigtsmæs-sig. Hvor vi tidligere kun havde ét centralt kartoffellager iNarsaq, har vi i samarbejde med KNI Engros nu oprettet 3regionale distributionslagre i hhv. Nuuk, Sisimiut ogIlulissat, hvor kartoflerne kan opbevares under optimaleforhold. På denne måde sikrer vi, at kartoflerne holder sigfriske og kan sælges hurtigere til Engros – hvilket i sidsteende giver et bedre produkt til vores kunder”.“Vi er nu i gang med at pakke og sende årets kartofler tilhele Vestgrønland, og der er allerede 3 tons kartofler på vejtil Østgrønland”, afslutter Viggo Djurhuus.Kujataani PeqqinnissaqarfiupNapparsimaviaSundhedsregion KujataaAmbulance-t: 64 22 11Oqarasuaatikkut nuutsitsisarfik: 64 22 11Nakorsiartarfik: 80 11 22Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissamiinniminniineq: nal. 8.00 - 10.00 akornanni.Pingasunngornermi matoqqasarpoqpilaaviisarnera pillugu.Pulaarfiit:Nal. 14.00 - 17.00 aamma 18.00 - 20.00Ambulance: 64 22 11Telefonomstilling: 64 22 11Ambulatoriet: 80 11 22Gratis tidsbestilling: 8.00 - 10.00Onsdag lukket p.g.a operationer.Besøgstider:Kl. 14.00 - 17.00 & 18.00 - 20.00Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsenNapparsimavik Qaqortoq / Sygehuset Qaqortoq
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Naalakkersuisut og samtlige borgmestre er enige om, atkommunerne skal etablere et fælles kommunalt affalds-selskab, som skal arbejde for at etablere to landsdæk-kende affaldsforbrændingsanlæg og tre spildoliefor-brændingsanlæg.I dag produceres der næsten 30 % mere affald, end for-brændingsanlæggene kan afbrænde. Der sker derfor enophobning af ubehandlet og sundhedsskadeligt affald, spe-cielt i bygder og mindre byer. Hertil kommer at eksisteren-de anlæg ikke kan rense røgen tilstrækkeligt.Naalakkersuisut og samtlige borgmestre er derfor blevet enige om, at det af hensyn til sundhed og miljø, er presse-rende at gå væk fra mange mindre lokale anlæg og i stedetfå etableret to store forbrændingsanlæg med tilstrækkeliglagerkapacitet, således at affald fra hele landet kan trans-porteres til de kommende landsdækkende anlæg.“Jeg er rigtig glad for, at der nu er en national løsning påvej, som vil sikre, at affald og spildolie vil blive anvendt tilmiljøvenlig energiproduktion. Når affald bliver pakket ogtransporteret korrekt, minimeres risikoen for, at for eksem-pel plasticaffald og andet affald spredes i naturen og i havetvia luften. Og på større for-brændingsanlæg kan affaldetbehandles og røgen renses påen ordentlig måde. De nye nationale løsninger vilvære til gavn for miljøet, sund-hed og landets miljøvenligeenergiproduktion”, udtalerFormanden for NaalakkersuisutKim Kielsen. Det forventes at de nye for-brændingsanlæg vil blive pla-ceret i Sisimiut og i Nuuk.Anlæggene vil få en sådanstørrelse, at der kan etableresen moderne rensning af røgentil gavn for miljø og sundhed.På denne måde vil landets sam-lede affaldsmængde kunnehåndteres forsvarligt. Der erenighed om, at affaldet skalanvendes som en ressource, derskal udnyttes til grøn energi-
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produktion.Kommunerne vil som første skridt etablere et fælles kom-munalt affaldsselskab. Kommunerne er dermed nået tilenighed om, at løfte affaldsopgaven solidarisk. Det fælleskommunale affaldsselskab skal blandt andet stå for detail-projekteringen af de to nationale forbrændingsanlæg, samtdetailprojekteringen af tre spildolieanlæg. Spildolieanlæggene forventes placeret i Qaqortoq, Manii-tsoq og Aasiaat. Etableringen og driften af de nye nationaleanlæg skal varetages af det fælles kommunale affaldssel-skab. Det kommunale affaldsselskab skal også sikre en soli-darisk dækning af de omkostninger, der er forbundet medtransport og behandling af affald og spildolie på de kom-mende nye anlæg. Naalakkersuisut støtter projekteringen afde nye nationale anlæg med op mod 6 mio. kronerAffaldshåndteringen er i dag et kommunalt anliggende – fraindsamling til afbrænding. Kommunerne har med støtte fraNaalakkersuisut igennem en årrække afprøvet transport afaffald fra mindre bygder og byer til behandling på de størreanlæg i byerne. Resultaterne har være gode, og derfor erder nu enighed blandt samtlige borgmestre og Naalakker-suisut om, at tiden er inde til at etablere nationale løsningerpå affaldsområdet.Beslutningerne om etablering af nye nationale løsninger påaffaldsområdet blev taget på det politiske koordinationg-gruppemøde, som blev afholdt i Nuuk d. 25. september2018. Koordinationsgruppen består af Naalakkersuisut ogBorgmestrene. Elektriker, QaqortoqArssarnerit A/S – søger en serviceelektriker tilsnarlig tiltrædelse og fastansættelse.Arssarnerit A/S servicerer en lang række af offentli-ge og private kunder i hele Sydgrønland. Arbejdetomfatter alle former for serviceopgaver og mindreprojektopgaver, og indbefatter i nogen omfangogså rejseaktivitet til byer og bygder i Sydgrønland.KvalifikationerVores nye medarbejder skal:• Være uddannet elektriker• Have min. 3-5 års erfaring fra lignende job• Havde solid håndværksmæssig erfaring • Kunne arbejde selvstændigt• Have gode samarbejdsevnerFor den rette tilbyder vi• Et alsidigt og udfordrende job• Et godt arbejdsklima blandt dygtige og dynamiske kolleger• Udvikling af faglige og personlige kompetencer• Vi kan stille bolig til rådighed efter aftale• Løn i henhold til ovenstående forventninger• Årlig ferierejse efter 12 måneders ansættelseVil du vide mere om jobbet, kan du kontakteAfdelingsleder for Qaqortoq, Søren Skærlund på+299494525.Arssarnerit a/s, der er hjemmehørende i Nuuk iGrønland, er 100% ejet datterselskab af Lindpro a/s.Arssarnerit er markedsledende inden for industri- ogbygningsinstallationer samt service- og reparationsarbej-der. Arssarnerit har afdelinger i Nuuk, Sisimiut,Kangerlussuaq og Qaqortoq. AnsøgningSkriftlig ansøgning, CV mm. sendes helst pr. mailtil qaqortoq@arssarnerit.gl eller pr. post til: Arssarnerit a/sPostboks 270, 3920 Qaqortoqwww.arssarnerit.glUdfører 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





Naatsiianik nunatsinneersunik mamarisalinnut nuan-nersumik nuannerpallaanngitsumillu nutaarsiassaqar-poq: Naatsiiat ukioq manna katersat siornamit ikinne-rupput, taamaakkaluartorli pitsaanerupput.Aasaanerani siallernera nillerneruneralu naatsiiaanik ukioqmanna katersinermut qaammatip ataatsip missaanik kingua-attoortitsivoq, nillernerami pissutigalugu naatsiaat arriineru-sumik naapput.Taamaammat ukioq kingulleq naatsiiartat 110 tonsiusutukioq manna 60 tonsiinnaanissaat, Neqip tunitsiviani pisor-tap, Viggo Djurhuusip naatsorsuutigaa.Illuatungaanili Kujataani naatsiiartat nalinginnaasumik pit-saanerujussuunerat pisisartut nuannaarutigisinnaavaat.“Naatsiianik naatitsisartut suleqatigalugit naatsiiat katersor-neqartut pitsaassusissaannut nutaamik piumasaqaasiortoqar-poq”, Viggo Djurhuus oqarpoq.“Naatsiiat tunineqartut pitsaassusaat misilittarparput taa-maalilluta pisiniarfinnut nassiussavut pitsaanerpaanissaatqulakkeerniarsaralugu”, tunitsivimmi pisortaq oqarpoq.Tamatuma saniatigut immikkoortiterissummik nutaaliamik,angissusaannik immikkoortiterisinnaasumik Neqimit puus-sianut nutaanut issoraassisinnaasumik pisisoqarpoq.Ukioq kingulleq ajornartorsiutaasoq, tassa naatsiiat kater-sorneqartut 40 tonsit naleqqutinngitsumik uninngasuutigi-neqarnerat pissutigalugu igiinnarneqartariaqarsimapput.Taamaammat Nuummi, Sisimiuni Ilulissanilu naatsiiat pit-saasumik uninngasuutigineqarnissaannut KNI Engros sule-qatigineqarpoq.
“Ukioq manna naatsiianik katersat maanna Kitaanut nas-siussorneqarput, 3 tonsillu Tunumut nassiunneqarlutik”,Viggo Djurhuus oqarpoq.QaqortoqVVS-Service ApSBoks 59 • 3920 QaqortoqAlt i vand, varme og sanitetsamt oliefyrserviceFali. . . . . . 49 41 11Telefon. . 64 20 77Fax. . . . . 64 26 77Værksted: Masarsuk B-762
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Kommune Kujalliup Qaqortumi meeqqanut ulloqunnuarlu angerlarsimaffik nutaaq arfinilinnik inissaq-artitsisoq ataasinngormat ammaanersiussavaa.Qaqortumi meeqqanut angerlarsimaffittaarnissaq borgme-sterip Kiista P. Isaksenip nuannaarutigaa.“Tassami meeqqat kommunitsinni najugaqartut kommuni-mut allamut nuunngikkaluarlugit ulloq unnuarlu angerlar-simaffimmi inississinnaanngoratsigit, borgmesteri oqarpoq.Meeqqat angerlarsimaffiat Augo Lyngep aqqutaaniittoqatserneqassanngilaq. Meeqqat pillugit taama aalajangertoq-arsimasoq”, meeqqat angerlarsimaffiata pisortaa, MogensK. Modeweg-Hansen, nassuiaavoq.“Amerlasuutigummi ulloq unnuarlu angerlarsimaffinninajuagaqartut suminngaanneernertik taagaangassuk, nallin- nartutut immikkuullarissutulluunniit isigisinnaasarpagut.Meeqqalli najugaqartuutitassagut meeqqatulli allatut anger-larsimaffimmi adressianik taasisinnaassapput, oqarlutikAugo Lyngep aqqutaa B-1443-mi najugaqarlutik”, angerlar-simaffiup pisortaa oqarpoq.Meeqqat angerlarsimaffiat meeqqanut ukioqanngitsunitqulinik ukiulinnut arfinilinnut inissaqarpoq.Kommune Kujalleq indvide i mandags et nyt børne-hjem i Qaqortoq.Borgmester Kiista P. Isaksen er glad for, at Qaqortoq nu fåret børnehjem.“Nu er vi i stand til at sørge for omsorgen af disse børnuden at skulle anbringe dem udenfor vores kommune”,siger borgmesteren.Børnehjemmet, der liggerpå Augo Lyngesvej, får ikkenoget navn. Det er af hen-syn til børnene, forklarerbørnehjemsleder Mogens K.Modeweg-Hansen.“I mange tilfælde kan insti-tutionsbørn stigmatiseres,når de fortæller, hvor dekommer fra. Men voresbørn skal kunne sige hjem-meadressen som alle andre,nemlig Augo Lyngesvej B-1443”, siger han.Børnehjemmet har plads tilseks børn i alderen 0-10 år.Sydgrønlands El ApSV/ Per HolmAlt I El udføresPer Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19Hans Mikaelsen . . . . . . . . .  49 46 50Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 19 41E-mail: sydel3920@gmail.comPostboks 527 • 3920 Qaqortoq
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Af Simon Simonsen, Naalakkersuisoq for Boliger ogInfrastruktur.I øjeblikket foregår der en stor debat om forslaget til længe-re landingsbaner. Det er helt naturligt, da forslaget vil bety-de store omvæltninger i forhold til vores nuværende rejse-mønstre. Det har affødt en del artikler og indslag i medier-ne, samt et stort antal udtrykte holdninger i mediernes kom-mentarspor.Hovedparten af de fremkommende holdninger i debatten ersobre og underbyggede, uanset om meningstilkendegiverener for eller imod projektet. Det er helt fair. Men omvendt erdet ikke fair at fremkomme med insinuationer, at GrønlandsSelvstyre og de konsulenthuse, vi samarbejder med, ikke påredelig vis er kommet frem til de offentliggjorte beregnin-ger, der ligger bag lufthavnspakken. Det er bestemt ikkekorrekt. Nærmest tværtimod.Kort kan jeg oplyse, at metoden bag de samfundsøkonomi-ske beregninger baserer sig på internationale standarder,dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurde-ringer”, udgivet af Finansministeriet i Danmark, og”Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konse-kvensvurderinger”, udarbejdet af Departementet forFinanser og Indenrigsanliggender.Til at foretage selve beregningerne samarbejder vi blandtandet med det internationale anerkendte konsulenthus,Deloitte, der har stor erfaring med denne form for beregnin-ger. De har blandt andet stået bag de samfundsøkonomiskevurderinger af så store projekter som Femern-bæltet iDanmark og lufthavnsudvidelsen i Island. Her har deanvendt den samme metodiske tilgang, som vi benytter osaf.Med disse ord håber jeg, at ovennævnte varedeklaration afvores fremgangsmåde betyder, at den fremadrettede debat
kommer til at handle om lufthavnspakkens substans – ogikke insinuationer om, at vi ikke er redelige i vores bereg-ninger. Det er ikke fair.Med denne opfordring glæder jeg mig til at deltage i debat-ten om indholdet i lufthavnspakken.

VVaarreeddeekkllaarraattiioonn    aaff lluufftthhaavvnnss--ppaakkkkeennss    ssaammffuunnddssøøkkoonnoommiisskkeebbeerreeggnniinnggeerr
Q-Offset
Torvevej B-46 • Boks 378 • 3920 Qaqortoq

Tlf.: 64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com 

Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude

  Størrelser:  m65 • M5 • C4

• Arbejdsrapporter  med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Lønsedler med gennemslagspapir

  1 eller 2 kopier

• Blokke

Så kontakt din 
lokale trykker på:

64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com



Aningaasaqarnermut Naalakkersuisup benzinamut aki-liummik atornerluisimanermut § 37 tunngavigaluguapeqqummut akissutaa imminut assortuulluinnarpoq. Naalakkersuisormi allalluunniit akiliutip siunertarineqan-ngitsumut atorneqarsimaneranut aningaasarpaalunnik uter-titsisimappat, atornerluisoqarsimanera erserpoq. Taamaammat Naalakkersuisut atornerluisoqarsimannginne-ranik suliamilluunniit ingerlasoqannginneranik oqariartor-nerat ataqatigiinngilluinnarpoq.Naalakkersuisutut akisussaaffeqarneq pillugu inatsit erseqq-illuinnarpoq. Naalakkersuisup kialuunniit allat pisuutissin-naanngilai. Inatsimmi paragraf 6-mi ima aalajangersagaqar-poq:§ 6. Naalakkersuisunut ilaasortaq § 10 naapertorlugupineqaatissinneqassaaq piaaraluni imaluunniit mianersuaal-liorujussuarnermigut Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugitInatsisartut inatsisaat inatsisilluunniit allat malillugit ima-luunniit atorfimmi suunera malillugu imminut pisussaaffigi-sassanngortitaasut malillugit iliunngikkuni.Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq aamma atorneqartas-saaq Naalakkersuisunut ilaasortaq eqqunngitsumik paasi-nerluutaasinnaasumilluunniit inatsisartunut paasissutissii-simappat imaluunniit inatsisartut oqaluuserisassamik oqa-luuserinninneranni paasissutissanik oqaluuserisap inatsisar-tunit aalajangiiffigineqarnissaanut annertuumik pingaaru-teqartunik nipangiussisimappat.Inuit Ataqatigiinnit Nunatta Karsiata 2017-mut Naatsor-suutaasa Inatsisartuni siullermeerneqarlutik oqalligisineqar-neranni apeqqut qaqipparput Nunatta karsianit atornerlui-soqannginnissaa qulakkiissallugu Inatsisartut suliassarpia-rimmassuk. Nunatta karsianit atornerluisoqarnissaa uagutakuersaanngilluinnarparput.Nunatta Karsiata Naatsorsuutaat maanna Kukkunersiuiner-mut Ataatsimiititaliamut suliassanngortinneqarput, ataatsi-miititaliallu suliassat taama ittut qulaajassallugit suliassari-vaa. Nunatta Karsiata Naatsorsuutaasa suliarineqarneratnovembarip 27-ni aappassaaneerneqartussaavoq.Piumasaraarput suliaq Kukkunersiuinermut Ataatsimiitita-liami sukumiisumik qulaajarneqassasoq ataatsimiititaliarlu
inerniliussamik piariigaqariarpat Inatsisartunut ilisimatitsis-sasoq. Múte B. Egede, Gruppeformand, Inuit AtaqatigiiNaalakkersuisoq for Finansers svar på § 37 spørgsmålom misbrug af benzinkort er fuld af selvmodsigelser.Når en Naalakkersuisoq eller en anden tilbagebetaler etstort beløb for brug af kortet til andet end formålet, såhar der jo fundet et misbrug sted. Derfor hænger det ikke sammen, når Naalakkersuisutbenægter, at der er en sag eller har fundet et misbrug sted.Loven om ministeransvarlighed er fuldstændig klar. EnNaalakkersuisoq kan ikke skyde skylden på andre. I para-graf 6 i loven står der:6. “Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf.§ 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsom-hed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i hen-hold til landstingsloven om landstinget og landsstyret ellerlovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse,såfremt et medlem af landsstyret giver landstinget urigtigeeller vildledende oplysninger eller under landstingetsbehandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentligbetydning for landstingets bedømmelse af sagen”.Fra Inuit Ataqatigiit rejste vi spørgsmålet under førstebe-handlingen af Landskassens Regnskab for 2017, fordi detnetop er Inatsisartuts opgave at sikre, at landskassens mid-ler ikke misbruges. Vi accepterer ikke misbrug af landskas-sens midler.Landskassens Regnskab er nu sendt i revisionsudvalget,hvis opgave det er at gå i dybden med den form for sager.Andenbehandlingen af Landskassens Regnskab er sat tilden 27. november.Vi kræver derfor, at sagen undersøges til bunds i revisions-udvalget og at udvalget orienterer Inatsisartut så snartudvalget har et resultat af undersøgelserne.Múte B. Egede, Gruppeformand, Inuit Ataqatigiit
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Dialogen mellem borger ogkommune er nærmest ikkeeksisterende i disse tider,hvorfor jeg forsøger ad dennevej at fange jeres opmærk-somhed. Både som borger ogsom virksomhed er det næstenkomplet umuligt at vide hvilkeplaner kommunen har forfremtiden. Er der lys forenden af den tunnel, eller tier I blot om det totale mørkeder venter?Jeg vil her opstille nogle spørgsmål som jeg håber I vil givejer tid til besvare. Jeg har tidligere forespurgt om nogle afemnerne hos kommunens forskellige forvaltninger og harher modtaget en blandet landhandel af svar gående fra del-vise svar, intet svar og en sludder for en sladder. 1Man har i flere år påpeget problematikken omkring mang-lende og velegnede boliger til personale. Sær Kommunenhar talt meget, og endda pralet lidt, uden at der er nogenløsning på problemet. Hvad er status for dette, og hvad erkommunens fremtidsorienteret initiativer for at løse det?Det er nemlig beskæmmende at se så mange tomme lejlig-heder når den ene borger efter den anden melder om at deter umuligt at få bolig i Qaqortoq. Særligt spøgelsesbyområdet ved bygningerne udenfor TelePost er et slag i
ÅÅbbeenntt    bbrreevv    tt ii ll     KKoommmmuunnee    KKuujjaall lleeqqKKæærree    KKoommmmuunnee    KKuujjaall lleeqq    ooggddeennnneess    bbeessttyyrreellssee..OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Fax 64 26 72ÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 17.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag 08.00 - 12.00Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automat
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ansigtet på borgere der gerne vil have egen bolig. Jeg gøropmærksom på at set med mine øjne er boligmanglen denstørste forhindring for at kunne rekruttere ordentligt perso-nale fra kysten. Og måske boligmanglen også er et af årsa-gerne for fraflytningen af vores kommune? 2Qaqortoq har tidligere brystet sig af at være en renholdt by.Denne stolthed blegner ved at nærstudere de forskelligeklondikelignende ansvarsområder kommunen besidder. Hertænkes på den nye losseplads udenfor forbrændingen – kal-det modtagestation? -, og det rodede område mellem QEFog forbrændingen – der så vidt jeg er orienteret er ejet af enperson der afgik ved døden for flere år siden. Og også jolle-fiskernes garnrod ved fiskefabrikken, og den nye bilkirke-gård ved kommunens maskinværksted – hvor smadredebiler ligger langs vejen, og desuden lægger grund til etmassivt antal containere – som der sikkert ikke er kontrolfor hverken indhold eller ejerskab. Som kommunalbestyrel-se ejer I ikke Qaqortoq. I varetager blot borgernes interes-ser i en periode – og er I dygtige, så afleverer I den i bedrestand end da I fik det. Dette ser ikke helt ud til at holdestik, og jeg må spørge om kommunen overhovedet harnogle ambitiøse løsningsforslag for disse ekstremiteter?
3Det kunne også være godt at få informeret om den tide-vandskaj der blev taget i brug for ikke så længe siden, harden effekt I ønskede. Det ses nemlig ikke som tilfældet ernu. Er den færdig eller mangler der stadig noget?
4Derudover har jeg tidligere advokeret for at undersøge omden nye servicekontrakt stadig skal have indlagt en ”apart-heid” klausul, hvor vi som de eneste på kysten skal værehjemmehørende for at kunne sikres mod ekstra regningerved forsinkelser, aflysninger og annulleringer ved rejser. Erder nyt der? For set med mine briller er det ét af de størstehindringer for at udvikle turismen i regionen.
5Kommunen har de sidste mange år intet gjort for at priori-tere nye byggerier, nye boliger, renoveringer, byggemod-ninger eller etablering af erhvervsområder. Derfor virker- 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



Qaqortoq træt, og, om jeg så måsige, hænger lidt med skuldrene.Er der ambitioner om at løfte disseopgaver på sigt, og give byen ogregionen det indbyggermotiveren-de boost som både Nuuk ogSisimiut er så gode til? 
6Kommune Kujalleq har fået etab-leret kunststof fodboldbaner i alletre byer. Tillykke med det. Det er Iihvert fald lykkedes med. Bare enskam I valgte at bruge et uden-landsk firma til at bygge dem, hvorved erfaring og skat-teindtægter går regionens næse forbi. I den forbindelsekunne det måske være på sin plads at opsætte et offentligtregnestykke for disse projekter hvor der medtages samtligeekstraregninger vedr. sprængning og maskin/mandskabshjælp fra kommunen. I regnestykket må meget gerne ind-lemmes en beregning for de tabte skatteindtægter, så devirksomheder der også havde budt på arbejdet, kan se denpris I som kommune tager for at undgå at bruge lokalevirksomheder. Virksomheder – der i modsætning til detudenlandske firma – både betaler A-skat og tager elever. Set lidt udefra trænger håndværksstanden og virksomheder-ne generelt til en kommune der kæmper for dem.

7I forlængelse af Spørgsmål 5 omkring indbyggermotiveren-de boost, vil jeg virkelig gerne vide hvad ambitionerne erpå børn/unge og kultur. Udover nævnte fodboldbane ses derikke rigtigt initiativer til højnelse af fritidsaktiviteter ogkultur. Jeg har tidligere skrevet til kommunen omkring rela-tivt lette tiltag for at komme konkurrencen fra kriminalitet,druk og andet misbrug i møde, uden dog at få svar. Her for-slog jeg at kommunen skulle gøre meget mere ud af aften-skoler, foreninger, musikrum (den eksisterende er kommu-nen vist ikke meget for at støtte). Kan også forstå på fleresportsforeninger at de ikke får meget støtte. Jeg havde enplan om at gøre Qaqortoq til hele landets kulturelle hoved-stad der tager handsken op fra ”sten & menneske” projek-tet, og der om sommeren lader scenen og torvet blive brugtaf foreninger, og hvor der arbejdes intens på at få byggetdet kulturhus der er blevet talt så meget om, og som joaldrig er blevet til noget. Jeg har endda tilbudt at indgå i etarbejdsudvalg der også favner borger og virksomheder iansvaret for at realisere disse muligheder.  Jeg kunne sikkert blive ved, men vælger i første omgang atsatse på at få svar på disse spørgsmål. Jim RiisEn Qaqortormiutter!!  Kujataani Asaasoq ApSSydgrønlands Rengøring ApSPostboks 527, 3920 QaqortoqEmail: sydel3920@gmail.com • Mobil 49 31 32asaaqqissaarneq, Sullissilluarneq- Nuannisarneq IpiitsoqProffessionel Rengøring, God Service- En Ren Fornøjelse




