Leiff Josefsen

Niels Thomsen:

Frederik Sandgreen:

– Halibut Greenland sakkortuumik
unammillerneqaraluarluni
aningaasarsiornikkut siuariarpoq.

– Disko Line Air Greenland
t immisartuussisinnaatinnagu
Qeqertarsuup Tunuani angallannikkut
annertunerusumik ikiuukkusuppoq.
– Disko Line vil gerne hjælpe med
trafikken i Disko Bugten,
når Air Greenland ikke kan flyve.
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– Halibut Greenland har trods hård
konkurrence skabt økonomisk
fremgang.
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Halibut Greenland, der blev startet i 2008, har
omkring 50 ansatte i højsæsonen, og havde en
omsætning på over 100 millioner kroner i 2014.

– Ukioq qaangiuttoq assigiinngitsutigut Halibut
Greenlandimut siuariarfiuvoq, tamannalu aalisartunik
tunulequtaqarluarnitsinnik tunngaveqarpoq, Ilulissani
Halibut Greenlandip pisortaa, Niels Thomsen, oqarpoq.
– 2014 har på mange områder været et godt år for
Halibut Greenland. Dette skyldes det gode samarbejde
med fiskerne, siger Niels Thomsen, der er direktør for
Halibut Greenland.

Leiff Josefsen

Arne Mølgaard

Halibut Greenland aalisartunit piginneqataaffigineqartoq 2008-mi pilersinneqartoq, 2014-mi 100
millionit sinnerlugit kaaviiaartitaqarpoq. Suliffeqarfik
agguaqatigiissillugu 50-t tungaannut amerlassusilinnik sulisoqartarpoq.

Halibut fik flot fremgang i 2014
Den store konkurrence indenfor fiskeindhandling i 2014 har givet større aktivitet for Halibut Greenland, og selskabet
får solid opbakning fra mange fiskere
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

På trods af den største konkurrence indenfor fiske
riet nogensinde i Nordgrønland, har 2014 været et
rigtig godt år for fiskefabrikken Halibut Greenland
i Ilulissat, der i 2014 havde en omsætning på over
100 millioner kroner. I 2013 var omsætningen på
92 millioner kroner.
Det er Niels Thomsen, der er direktør for Hali
but Greenland, som fortæller om det gode år med
fremgang, men han er dog meget hemmeligheds
fuld omkring selskabets succes i år af frygt for,
at konkurrenterne vil kopiere opskriften for god
forretningsførelse.
Han siger, at resultaterne for selskabet på mange
områder aldrig har været bedre, men han udlader
dog igen at uddybe, hvad der står bag selskabets
gode resultater.
Konkurrencen har aldrig været større indenfor
indhandling af hellefisk end i 2014, da det nye
selskab, Suluk Fish Aps., indsatte indhandlingsski
bet, Isbjørn, i Upernavik-området tidligt på året og
senere i Uummannaq-fjorden, ligesom Upernavik
Seafood, der har hele ni indhandlingsfaciliteter i
Upernavik-området, har haft et solidt fundament
på hellefiskemarkedet i Nordgrønland.
Men Halibut Greenland oplyser, at de har fået
stor opbakning fra mange trofaste fiskere, hvilket
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har fået afgørende betydning for selskabets gode
resultater.
– Jeg er utrolig glad for, at fiskernes støtte har
været stigende i den tid, hvor konkurrencen er
størst. Dette er beviset for, at konkurrencen er sund
for både de erhvervsdrivende, men også for mange
fiskere, siger Niels Thomsen.
Halibut Greenland har indhandlet 3.800 tons
fersk hellefisk i 2014.
– Halibut Greenland er ikke kun et fiskefabrik. Vi
har nemlig stor interesse i, at forholdene er optima
le for fiskere, der indhandler hos os. Det er vigtigt,
at vi forstår hinanden, siger han.
Halibut Greenlands planer om at opføre en
fiskefabrik i bygden Aappilattoq ved Upernavik er
allerede stort set færdige. Dog mener selskabet, at
det offentlige har pligt til at sikre el- og vandforsy
ningen, og anlægge veje, boliger samt havnefacili
teter.
– Vi har et solidt fundament, og vi agter at videre
føre den udvikling, vi allerede har igangsat, ligesom
vi har andre interessante projekter, som jeg ikke vil
uddybe nærmere af konkurrencemæssige årsager,
siger Niels Thomsen.
Halibut Greenland producerer de såkaldte Japancut, hvor man skærer hoved og hale af hellefisken.

Trofaste fiskere
Peter Olsen, der er formand for den lokale fiskerog fangerforening, Ilulissani Aalisartut Piniartullu

Peqatigiiffiat, IAPP, siger, at bestyrelsen opfordrer
medlemmerne til at indhandle hos Halibut Green
land.
– Det er korrekt, at vi er meget glade for eksisten
sen af Halibut Greenland, da ledelsen indfrier fi
skernes behov. Derfor må jeg vurdere samarbejdet
for værende godt. Vi opfordrer fiskere til at værne
godt om dette for at sikre eksistensen af Halibut
Greenland, siger Peter Olsen.
Royal Greenland har haft monopol på indhand
ling af hellefisk, før Halibut Greenland kom på
banen. Monopolet har haft en negativ effekt på
fiskernes økonomi, mener Peter Olsen.
– Direktøren for Halibut Greenland taler på lige
fod med alle fiskere, og han yder en god service. Vi
regner derfor med, at vi fortsætter samarbejdet i
fremtiden, siger Peter Olsen, der mener, at for
holdene for fiskerne ville være anderledes negativ,
hvis Royal Greenland fortsat havde monopol på
markedet.
Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommu
nia lægger stor vægt på, at bearbejdning af fersk
hellefisk må kunne foregå i langt større omfang,
før den bliver eksporteret til udlandet. Derfor er
kommunalbestyrelsen interesseret i at samarbejde
med alle fiskefabrikker for at sikre flest mulige
arbejdspladser.
Ole Dorph, der er borgmester i Qaasuitsup
Kommunia, ønsker derfor at indlede en dialog med
de forskellige aktører i løbet af 2015.
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Halibut 2014-imi siuariarluartoq
2014-imi qaleralinnik tunisinermi unammilleqatigiinneq aatsaat taama angitigigaluartoq, Halibut Greenlandimut
angusarissaarfiuvoq. Tunisassiorfik aalisartunit tapersersorneqarluarpoq
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Ilulissani aalisakkanik suliffissuarmit Halibut
Greenlandimit ukioq 2014 tunitsiveqarnikkut
annertuumik unammillerfiusoq iluatsilluartutut
nalilerneqarpoq. Halibut Greenlandip pisortaata
Niels Thomsenip, iluatsitsinerup sumik qanorlu
tunngaveqarsimanera annertunerusumik itisilerlu
gu oqaaseqarfigerusunngilaa – iluatsitsilluarnerup
qanoq pisimanera unammillertinit issuarneqara
tarsinnaanera isertuunniarlugu. Pisortap oqaatigaa
Halibut Greenlandip ukioq 2014 assigiinngitsuti
gut aatsaat taama angusarissaarfigitigisimagaa.
Ukioq qaangiuttoq Avannaani aatsaat taama aali
sarnikkut annertutigisumik unammilleqatigiiffiu
voq, suliffeqarfik nutaaq Suluk Fish Aps. Uperna
viup eqqaani, kingusinnerusukkullu Uummannap
Sulluani, umiarsuarmik qaleralinnut tunitsiviliim
mat, minnerunngitsumillu Upernavik Seafood,
ukiorpassuarni tunitsiveqarnikkut misilittagartooq,
qulingiluanillu tunitsiviuteqartoq, unammillerner
mi sakkortuumik inissisimammat.Taamaakkaluar
toq aalisartorpassuit Halibut Greenlandimut
aalaajaallutik tapersersuisimanerat suliffeqarfim
mit maluginiarneqarpoq, tamannalu iluatsitsiner
mut tunngaviulluinnartut ilagaat.
– Immikkut nuannaarutigaara aalisartut uagut
sinnut tapersersuinerat annertusiartuinnarmat.
Unammilleqatigiinneq peqqinnartuuvoq unam
millersinnaanerpullu pitsaasuusimavoq. Tamanna
aalisartunut suliffeqarfinnullu peqqinnartuuvoq,
Niels Thomsen oqarpoq.
Taassuma oqaatigaa Halibut Greenland aali

sartunik pitsaalluinnartumik suleqateqarsimasoq,
tamatumalu kingunerisaanik qalerallit ukiup
naanissaanut 3.800 tonsit missingisa tunineqarsi
manissaat naatsorsuutigineqarpoq.
– Halibut suliffiinnaanngilaq. Pingaartilluin
narparpummi uagutsinnik atuisuusut pitsaasumik
paaseqatigiiffiusumillu suleqatiginissaat, Niels
Thomsen oqarpoq.
Halibut Greenlandip Aappilattumi aalisakkanik
tunitsiviliornissamut pilersaarutai piareeqqasutut
oqaatigineqarput, taamaattorli innaallagissamut,
imermut talittarfimmullu tunngasut pisortanit
aaqqiiffigineqarnissaat utaqqineqarpoq. Pilersaa
rutillu sorpiaaneri sumullu killinneri sukumiisumik
Niels Thomsenip oqaaseqarfigerusunngilaa.
– Massakkut patajaatsumik inississimavugut,
aamma ineriartorneq aallarnisarsimasarput sak
kukillinagu ingerlatiinnassavarput, aammali massakkumut puttallartissimanngisatsinnik allanik
pilerigisaqarpugut, Niels Thomsen oqarpoq.
Halibut Greenland Japan-cutinik, tassa qaleral
lit niaqui aamma paperui kipillugit, qerititerlugit
tunisassiortuuvoq.

Aalisartut tunniusimasut
Peter Olsen, Ilulissani Aalisartut Piniartullu Peqa
tigiiffiannut, IAPP-mut siulittaasoq oqarpoq, pe
qatigiiffimmiit Halibut Greenland sapinngisamik
tapersersorneqartoq. Peqatigiiffimmiit ilaasortat
kaammattorneqartarput Halibut Greenlandimut
qaleralinnik tuniseqqullugit.
– Ilumoorpoq peqatigiiffitsinninngaanniit
Halibut Greenland iluarisimaarparput, aammalu
saaffigisarnerani aalisartunut tusaaniartuartarpoq
assiginngitsorpassuartigut. Taamaattumik suleqati

giinneq pitsaasorujussuartut oqaatigisinnaavarput.
Aalisartunut kaammattuisarpugut, Halibut Green
land piuinnassappat tassunga tunisisaqqullugit,
Peter Olsen oqarpoq.
Halibut Greenland pilersinneqanngikkallarmat
Ilulissani Royal Greenland kisermaassisuuvoq,
kingunerisaanillu aalisartunut iluaqutissartai
killeqarsimapput. Unammilleqatigiinneq pilermat
qalerallit tunineranni akigitinneqartoq ukiut inger
lanerini qaffakkiartorsimasoq, peqatigiiffimmit
oqaatigineqarpoq.
– Suliffissuup pisortaa oqaloqatikkuminartuuvoq
sullissilluartuuvorlu, tamannalu assut qujama
sunnarpoq. Siunissami suleqatigiiginnarnissarput
naatsorsuutigaarput, aamma suli amerlanerusut
tassunga tunisisarnissaat ingerlattuassuarput, Peter
Olsen oqarpoq.
Royal Greenland suli kisermaassisuugaluarpat
qularutissaanngitsumik aalisartunut atugassa
rititaasut maannakkut allarluinnaassagaluartut,
peqatigiiffup siulittaasua oqarpoq.
Qaasuitsup Kommuniani kommunalbestyrelsi
miit pingaartinneqarpoq aalisakkat tunisassiarine
qartartut qerititiinnarlugit avammut annissuunne
qartarnerisa minnerpaaffissaanniitinneqarnissaat,
tamatumanilu kommunip suliffeqarfiit aalisakke
riviusut sunnerniarnissaannut suliniuteqarnissaa
anguniarneqarpoq. Qaasuitsup Kommuniani
borgmesterip Ole Dorphip kissaatigaa, aalisakke
riviit ineriartortitsinissaminnut ingerlatsinissaat
avaqqunneqarsinnaanngitsoq, minnerunngitsu
millu kommunip aalisakkanik suliffissuarnik ine
riartortitsinissaq siunertaralugu suleqateqarnissaq
pingaartikkaa borgmesterip erseqqissaatigaa.

– IAPP-miit Halibut Greenland tapersersugaraarput,
tamannalu siunissami attatiinnassavarput, Ilulissani
Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiannut siulittaasoq,
Peter Olsen oqarpoq.

Bent Petersen

– Det er ingen hemmelighed, at IAPP støtter Halibut
Greenland. Det agter vi at fortsætte med i fremtiden,
siger Peter Olsen, der er formand for den lokale fiskerog fangerforening, Ilulissani Aalisartut Piniartullu
Peqatigiiffiat, IAPP.
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Aalakoortorujussuaq sakkulisartorlu
Qeqertarsuarmi angut 21-nik ukiulik ullaakkut aallaammik seqqortaartoq ersiortitsivoq

arne@tamanut.gl

Qeqertarsuarmi angut 21-nik ukioqartoq aalakoor
torujussuaq decembarip 27-ani ullaakkut nalunaa
qutaq 7.30 missaani politiinit tigusarineqarpoq,
illoqarfiup aqquserngini pingasoriarluni aallaam

mik silaannarmut igittareertorlu. Inuusuttut juullip
naggataani erngussimapput, angullu sumik pissu
teqarnersumik ilisimaneqanngitsumik, aallaammik
sakkoqarluni anivoq illoqarfimmilu ersiortitsilluni.
Taatsiaq Heilmann, Qeqertarsuarmi Politeeqarfimmi ittuusoq oqarpoq, angut inunnut ulorianar
torsiortitsisimanngitsoq, taannalu annertunerusu
mik ajornartorsiutaanngitsumik tigusarineqarsi

– Angut inuusuttoq pisumik eqqaamasaqarsimanngilaq, aqaguanilu isertitsivimmiit
anisinneqarluni, Taatsiaq Heilmann, Qeqertarsuarmi Politeeqarfimmi ittuusoq oqarpoq.
– Den unge mand husker intet om episoden, og blev sat på fri fod dagen efter, siger
Taatsiaq Heilmann, der er leder af Politiet i Qeqertarsuaq.

masoq, isertitsivimmilu qaatusserneqareernermi
kingorna anisinneqarsimasoq. Angut, pisumik
eqqaamasaqanngilluinnartoq, tigummigallagassan
ngortinneqanngilaq, akiligassinneqarlunili.
Pisumik takunnittuusoq, kinaassutsiminillu iser
tuussisoq, oqarpoq, angut kamalluni nilliasimasoq,
inuillu ersiortut arlaqartut arpallutik qimaasimasut.

Arne Mølgaard

All. Arne Mølgaard

Svært beruset og bevæbnet
21-årig mand fra Qeqertarsuaq affyrede skud og skabte frygt tidlig morgen
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

En 21-årig svært beruset mand fra Qeqertarsuaq
blev anholdt af politiet den 27. december omkring
klokken 7.30 om morgenen, efter han var gået igen
nem byens gader, bevæbnet med en riffel, hvor han
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nåede at affyre tre skud i luften.
Der var blevet drukket tæt natten igennem anden
juledag, hvorefter den 21-årig mand, var gået ud i
vrede af ukendte årsager, og skabte frygt og panik.
Taatsiaq Heilmann, der er stationsleder i Poltiet
i Qeqertarsuaq, siger, at den unge mand ikke
har været til fare for andre mennesker. Han blev
anholdt uden dramatik, hvorefter han sov rusen ud

i detentionen. Efterfølgende kunne han ikke huske
noget fra den farlige episode. Han oplyser, at den
unge mand ikke er blevet tilbageholdt, men har fået
en bøde.
En anonym kilde, der var vidne til skyderiet
siger, at den unge mand råbte i vrede, og at folk på
gaden gik i panik og flygtede fra stedet.
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Leiff Josefsen
Arne Mølgaard

Bell 212 Qeqertarsuup Tunuani ilaasunik angallassinermut atorneqartoq, sila ajortillugu amerlasuutigut kinguaattoortarpoq, tamannalu juullilernerani ilaasut amerlasuut misiginerluppaat.
Vintervejret driller de små Bell 212 helikoptere, der tit må aflyse flyvninger til stor frustration for mange passagerer.

Lammet jule-trafik

– Soorunami ajuusarnarpoq ilaasut amerlasuut decembarimi kinguaattoornerpassuarnit eqqorneqarmata.
Tamannali imaanngilaq Bell 212-it taarserneqartariaqarnerannik kinguneqassasoq, Christian Kielsen, Air
Greenlandimi ussassaarinermi pisortaasoq oqarpoq.
– Det er selvfølgelig ærgerligt, at mange af vore passagerer bliver ramt af mange forsinkelser i december.
Men det betyder ikke, at vi skifter Bell 212 helikoptere
ud med andre, der kan tage flere passagerer, siger
Christian Kjeldsen, der er kommerciel direktør i Air
Greenland

Air Greenland blev ramt af store forsinkelser lige op til jul – og det koster selskabet millioner.
Qaasuitsup Kommunia og Disko Line A/S ønsker større indflydelse på trafikken
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

December 2014 satte næsten rekord for dårligt vejr
for Air Greenland, ligesom selskabet var ramt af
flere tekniske problemer med deres Bell 212 heli
kopter, der flyver i Disko Bugten.
Det dårlige vejr fik især store konsekvenser for
trafikken og dermed borgerne i Qaasuitsup Kom
munia.
Christian Kjeldsen, der er kommerciel direktør i
Air Greenland, ærgrer sig over, at
vejret har drillet selskabet rigtig meget lige op til
jul, hvor mange passagerer blev ramt af mange for
sinkelser. Forsinkelserne har kostet Air Greenland
flere millioner kroner, blandt andet fordi selskabet
har måttet huse de mange strandede passagerer.
– Det er selvfølgelig drønærgerligt, at der har
været så mange forsinkelser, og det har kostet os
mange penge. Vi har dog endnu ikke gjort beløbet
op, men udgifterne er på adskillige millioner. Der
var rigtig mange mennesker, der sad fast i Aasiaat,
lige op til jul. Det var den værst tænkelige uge.
Vores folk har arbejdet i døgndrift for at løse pro
blemet, men det har ikke været en let opgave, siger
han.
Air Greenland benytter Bell 212 helikoptere, som
blandt andet flyver til Qeqertarsuaq. Christian
Kjeldsen siger, at denne type helikoptere ikke er
dårligere end andre typer helikoptere.
– Jeg forstår godt, at passagererne hellere vil flyve
i de store og komfortable helikoptere. Men i forhold
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til afvikling af operationer kan det næsten ikke
blive bedre end at bruge Bell 212., siger Christian
Kjeldsen.
Han understreger, at Air Greenland arbejder på
baggrund af de økonomiske rammer, der er stillet
til selskabet, ligesom udskiftning til større helikop
tere kun kan ændres af Naalakkersuisut.

Kommunen vil inddrages
Ole Dorph, der er borgmester i Qaasuitsup Kom
munia, ønsker, at kommunen får medindflydelse på
de næste forhandlinger om servicekontrakter mel
lem Naalakkersuisut, Air Greenland og Disko Line
A/S, der skal gennemføres i 2015. Han understre
ger, at kommunen har et reelt indblik i den trafikale
situation i Nordgrønland.
– Vi kan ikke længere være tilskuere til den meget
dårlige trafikstruktur, der påvirker rigtig mange
borgere. Vi oplevede det lige op til jul, at mange
borgere ikke kunne nå frem til deres destinationer.
Vi er nødt til at arbejde sammen for at finde en
langvarig løsning, siger Ole Dorph.
Qaasuitsup Kommunia vil derfor kræve overfor
Naalakkersuisut, at kommunen får et fast sæde ved
forhandlingsbordet i 2015.
Disko Line vil bidrage
Frederik Sandgreen, der er direktør i Disko Line
A/S, mener, at rederiet kan yde langt mere i be
stræbelserne for en bedre trafikstruktur i nord.
Selvstyret valgte i efteråret 2014 på grund af den
politiske situation, at servicekontrakterne med
Disko Line A/S skulle fortsætte i uændret form i

endnu et år, således at rederiet indstiller al passa
gersejlads med udgangen af oktober. Det rammer
blandt andet sejlads til Qeqertarsuaq.
Frederik Sandgreen håber på, at de nye for
handlinger for 2016 vil medføre en bedre og mere
langsigtet kontrakt.
– En kortsigtet aftale medfører mange forhin
dringer for os, da vi har begrænset mulighed for at
lave en langsigtet strategi. Derfor vil vi være meget
glad for et tæt samarbejde med Qaasuitsup Kom
munia i udarbejdelse af nye kontrakter. Kommunen
kan til enhver tid mødes med os, hvor vi kan drøfte
mulighederne for en mere fleksibel trafikstruktur,
siger han.
Disko Line A/S ærgrer sig over, at rederiet blot
er tilskuer til de store trafikale problemer, der gen
tagne gange opstår om efteråret og vinteren, fordi
vejret stopper flytrafikken.
– Vi kan ellers deltage i langt større omfang, når
altså vejret tillader det. Vore skibe ligger bare for
anker og bliver stort set ikke brugt, når servicekon
trakterne udløber i henholdsvis oktober og novem
ber. Vi har meget begrænset mulighed for at yde
hjælp, så længe vi står uden kontrakt med Selvsty
ret, siger Frederik Sandgreen.
Disko Line A/S har sejlet med studerende i de
cember i begrænset omfang, ligesom Air Greenland
har lejet rederiet i to dage lige op jul.
En langsigtet servicekontrakt med Disko Line
A/S vil medføre, at trafikken bliver langt billigere
for mange borgere, mener Frederik Sandgreen.
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Silaannakkut angallanneq ajalusoortoq
Juullilernerani silaannakkut ilaasunik angallassineq annertuumik kinguaattoorfiuvoq, tamannalu Air Greenlandimut
aningaasarpassuarnik annaasaqaataavoq. Qaasuitsup Kommunia aamma Disko Line A/S aaqqissuteqaqataarusupput

arne@tamanut.gl

Arne Mølgaard

Ukioq manna decembarimi silarlunnerujussua,
Air Greenlandimut annertuumik sunniuteqarner
luppoq. Silali kisimi ilaasunik angallassinermut
kingunerlunngilaq, aammali qulimiguullit Bell
212-it teknikkikkut akornuteqartarsimaneri Qeqer
tarsuup Tunuani annertuumik kinguaattoornernik
kinguneqarput.
Christian Kjeldsen, Air Greenlandimi ussassaa
rinermi pisortaasoq oqarpoq, juullip nalliulluin
narnerani inuppassuit kinguaattoornernit eqqor
neqarsimasut, tamannalu assut ajuusaarnartutut
isigineqarpoq. Kinguaattoornerit Air Greenlan
dimut koruuninik millioninik arlalinnik akeqarsi
mapput, ilaatigut ilaasorpassuit ingerlariaqqissin
naajunnaaqqasut inissaqartinniarneqarsimammata.
– Kinguaattoornerit taama amerlatigisimanerat
soorunami uggornarluinnarpoq, tamannalu uat
sinnut aningaasaqarpassuarnik akeqarsimavoq.
Aningaasalli suli naatsorsunngilavut, aningaasar
tuutilli millionit arlaqarlutik. Inuppassuit juul
linngitsiartoq Aasianni nikeriaqqinneq ajulerput.
Sapaatip-akunnera taanna ajornerpaavoq. Sulisu
vut ulloq unnuarlu kaajallallugu sulinikuupput,
ajornartorsiut aaqqiiviginiarlugu. Suliarli imaan

– Ilaasunik angallassinerup ilungersunartorsiorfiuneranut isiginnaartuuinnarsinnaajunnaarpugut,
aaqqiissuteqarnissamullu akuutinneqartariaqarpugut,
Qaasuitsup Kommuniani borgmester Ole Dorph,
Siumut, oqarpoq.
– Vi kan ikke længere være tilskuere til den ringe
trafikale service af vores borgere. Nu skal vi inddrages
i udarbejdelse af nye servicekontrakter, siger Ole
Dorph, der er borgmester i Qaasuitsup Kommunia
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naanngissimaqaaq oqimaallunil, Christian Kielsen
oqarpoq.
Air Greenlandimit ulimiguullit mikisut Bell 212
Qeqertarsuup Tunuani, ilaatigut Qeqertarsuarmut
angallassinerni, aalajangersimasumik atugarine
qarput. Taakkuli qulimiguulinnut allanut angine
rusunut naleqqiullugit ajornerunngitsut, Christian
Kjeldsen oqarpoq.
– Soorunami paasisinnaavara inuit qulimiguu
linnut anginerusunut ilorrisimaarnarnerusunullu
ilaarusussappata. Kisianni Bell 212 atussallugit
pitsaanerpaajupput, allanillu taarserneqartariaqara
tik, Christian Kjeldsen oqarpoq.
Taassuma oqaatigaa, Air Greenland aningaasa
qarnikkut sinaakkutissat timmisartuutileqatigiif
fimmut atugassiissutigineqarsimut tunngavigalugit
suliaqartoq, soorluttaaq qulimiguulinnik anginer
nik atuilernissaq taamaallaat Naalakkersuisunit
aalajangerneqarsinnaasoq.

Kommune allanngueqataajumavoq
Qaasuitsup Kommuniani borgmesteri Ole Dorph,
Siumut, kommunip kiffartuussinissamut isumaqa
tigiissutit tulliuttut Naalakkersuisut, Air Greenlan
dip aamma Disko Line A/S-ip akornanni 2015-imi
isumaqatigiinniutigineqarnissaanut akuutinne
qarnissaanik kissaateqarpoq. Taassuma erseqqis
saatigaa, kommunimit Avannaani angallannikkut
pissutsit ilisimaarilluarneqartut.
– Qaasuitsup Kommunianiit angallannikkut
aaqqissuussineq ajorluinnartoq innuttaasorpas
suarnut sunniuteqartoq isiginnaaginnarsinnaan
ngilarput. Juulleriartornerani innuttaasorpassuit
ornikkaminnut apuussinnaannginnerat misigaar
put. Aaqqiissutissamik ataavartumik nassaarniar
nissamut suleqatigiittariaqarpugut, Ole Dorph
oqarpoq.
Taamaattumik Qaasuitsup Kommuniata Naalak
kersuisunut piumasariniarpaa kommuni 2015-imi
isumaqatigiinniarnissanut pinngitsoornani peqa
taatinneqassasoq.
Disko Line peqataanerorusuppoq
Frederik Sandgreen, Disko Line A/S-ip pisortaa
isumaqarpoq, umiarsuaatileqatigiiffik Avannaani
angallannerup pitsaanerulersinneqarnissaanut
annertunerujussuarmik tunniussaqarsinnaasoq.
2014-imi ukiakkut Namminersorlutik Oqar
tussat aamma Disko Line A/S-ip akornanni
kiffartuussinissamut isumaqatigiissutaat ukiarmi
piffissaanngitsukkut Inatsisartunut qinersisariaqa
lerneq pissutaalluni, allanngortinnagu ukiumik
ataatsimik, tassa 2015 tamaat atuuttussamik
isumaqatigiissuteqarnikuupput, taamaalillunilu
umiarsuaatileqatigiiffiup ilaasunik angallassinini
oktobarip naanerani unitsittariaqarlugu
2015-imi 2016-imut atuuttussamik, kiffartuussi
nissamut isumaqatigiissusiortoqassaaq, tamannalu
pitsaanerusumik angusaqarfiussasoq, Frederik
Sandgreenimit kissaatigineqarpoq.
– Ukiuni ikittuinnarni atuuttussamik isumaqa
tigiissusiortarneq uagutsinnut aporfissartaqarpoq.

Disko Line A/S

All. Arne Mølgaard

– Siunissami avannaani angallannikkut nutaamik
aaqqiinissamut annertunerusumik sunniuteqaqataarusuppugut, Frederik Sandgreen, Disko Line A/S-ip
Ilulissani aallaaveqartup, pisortaa oqarpoq.
– Vi vil rigtig gerne bidrage til en mere fleksibel trafik
struktur i fremtiden, siger Frederik Sandgreen, der er
direktør i Disko Line A/S, som har base i Ilulissat.

Isumaqatigiissutinik sivitsuiinnartarneq ineriar
tortitsinissaraluamik killiliisarpoq. Taamaattumik
Qaasuitsup Kommuniata oqaloqatigerusullutalu
inerisaaqatigerusuppatigut, qujarutissaqaarput,
aamma sukkulluunniit orninneqarsinnaavugut,
Frederik Sandgreen oqarpoq.
Decembarimi silaannakkut angallannerup anner
tuumik ajornartorsiorfiunera, avataaniit malinnaaf
figalugu, annertunerusumillu sunniuteqarfigisin
naanagu, Disko Line A/S-ip ilungersunartutut
isigaa.
– Uagut sila ajortinnagu akuunerujussuusinnaa
galuarpugut. Angallativut uninngaannarput, ator
luarneqarnerujussuusinnaagaluarpullu. Kisiannili
piffissap taamaalinerani angallanneq Air Green
landip tigummivaa, taamaattumillu uagut akule
russinnaanerput killeqartorujussuuvoq, Frederik
Sandgreen oqarpoq.
Disko Line A/S decembarip ingerlanerani
ilinniartut angallannerannut annikitsuinnarmik
ingerlaarpoq, taassumalu saniatigut ullut marluk
Air Greenlandimit angalatitseqatigiiffik attartorne
qarluni.
Kiffartuussinissamut isumaqatigiissutit pit
saanerusumik aaqqissuunneqarsinnaasuuppata,
innuttaasut akikinnerusumik angallatit atorlugit
angalasinnaanissaat qulakkeerneqarsinnaagaluar
toq, Frederik Sandgreen oqarpoq.
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Ny tradition i Qasigiannguit
Der var stor interesse for fælles besøg på kirkegården i Qasigiannguit, hvor man ærede og mindedes de afdøde.
Successen gøres til en tradition, der skal gentages samme dag hvert år

arne@tamanut.gl

Julen bruges til at være sammen med
de nærmeste familier og kære.
Men nu skal en helt ny tradition
skal samle alle byens borgere i Qasi
giannguit og give større sammenhold,
efter at flere end 100 borgere anden
juledag var på et fælles besøg på
kirkegården, hvor der blev sunget
to salmer, »Pinneqaaq qilassuaq« og
»Ukioq Guutip tunissutaa«.
Det lokale sangkor, QE-83 var
med til at gøre udførelsen af salmerne
endnu smukkere. Aftenen startede
klokken 21.00 med, at borgerne sam
ledes ved byens juletræ i bymidten,
hvorefter turen gik til kirkegården i
kulde og mørke.
Der var så stor interesse for arran
gementet, at arrangørerne nu vil gøre
det til en tilbagevendende event, der
skal afholdes anden juledag hvert år.
Det var en meget følelsesladet øje

blik, som mange oplevede på kirke
gården, hvor mange fældede en tåre.
Idémanden og arrangør, Kristian
Jerimiassen, der er medlem af kom
munalbestyrelsen i Qaasuitsup Kom
munia, er overrasket over, at der var
så stor deltagelse, hvor mange biler
spærrede vejen mod kirkegården.
– Der var utrolig mange deltagere i
forhold til byens størrelse, hvilket har
berørt mig meget dybt, siger Kristian
Jerimiassen.
Der var næsten vindstille under
selve arrangementet, der gjorde det
hele endnu mere bevægende.

Kristian Jerimiassen

Af Arne Mølgaard

Taarsuup ataani tussiutit kopeerneqarsimasut tipaatsunnartumik atorneqarput.
I mørke og kulde blev der sunget salmer,
der var trykt specielt til lejligheden, og som
blev delt ud til de mange deltagere.

Nukissamik sipaarutissat
ilorrisimaarnerlu
toortaalaaginnarluni
Danfoss Link tassaavoq kiassaammut
aqutsissut, angerlarsimaffimmi
tamakkerlugu kiassutsimik aqutsissutaasartoq – pisariitsumik, sunniuteqarluartumik silaannakkoortumillu
qitiusumik aqutsissut atorlugu.
Aqutsissutip atortui tamarmik
Danfoss-imeersuupput, taamaalillunilu

Danfoss-imeersunik arlalissuarnik
allanik oqaloqateqarsinnaalluni,
taakkununnga ilaallutik living connect®
radiatortermostatit, natermut
kiassaatinut imermik innaallagissamillu
tunngavilinnut aqutsissutit aamma
atortorissaarutit innaallagissamoortut.

Energibesparelser og komfort med en enkelt berøring
Danfoss Link er et avanceret varmekontrolsystem, som regulerer varmen
overalt i hjemmet – enkelt, effektivt og
trådløst fra ét centralt kontrolpanel.
Alle systemets elementer kommer
fra Danfoss, så det taler sammen

med en lang række andre Danfoss
enheder, herunder living connect®
radiatortermostater, enheder til vandog elbaseret gulvvarme og elektriske
apparater.

23%-mik 23%

energibesparelser

Undersøgelser viser, at du
opnår store besparelser, ved at
udskifte dine gamle termostater
med Danfoss Link og living
connect®.

Peter Pars A/S
Aut. el & VVS installatør

Box 31 og 531 . 3952 Ilulissat . Tlf. 94 33 80 . Fax 94 30 53 . Vagttelefon - VVS: 53 25 51
Mail: info@peterpars.gl . Vagttelefon - EL: 54 22 41 / Mail: frantz@peterpars.gl
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Privat

nukissamik sipaarutissat

Misissuinerni takutinneqarpoq,
termostatitoqqat Danfoss
Link-imik aamma living connect®
-imik taarsersornerisigut
sipaarutissat annertuut
pissarsiarineqarsinnaasut.

Ilerfiaqatigiinnissamik isumassarsisup, Kristian Jerimiassenip, aaqqissuussap soqutigineqarluarnera tuppalliutigaa.
Kristian Jerimiassen fik den smukke idé – hvilket blev modtaget med åbne arme af
mange indbyggere i Qasigiannguit.
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Kristian Jerimiassen

Kristian Jerimiassen

Tussiut ilisimaneqarluartoq »Ukioq Guutip tunissutaa« tusarneqisumik atorneqarpoq.
Mange var rørt til tårer, da salmen »Ukioq Guutip tunissutaa« blev sunget.

Ukiorpassuarni peqatigiifilerinermik suliaqartoq Ole Madsen tussiartunik
appitsitsivoq.
Ole Madsen, der i mange år har lavet foreningsarbejde i Qasigiannguit, styrede den
store forsamling, da salmerne blev sunget.

Ileqqoq nutaaq tipaatsunnartoq
Qasigiannguani innuttaasut ataatsimoorlutik ilerfiaqitigiinnerat nuannarineqarluarpoq, ukiullu tamaasa
pisartussanngortinneqarluni
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Qasigiannguani juullikkunni ilaquta
riit ataatsimoorfigiinnarnagu aamma
li innuttaaqatigiit decembarip 26-ani
juullip naggataani, unnukkut nalu
naaqutaq 21.00 ilerfiaqatigiinneq,
nuannersumik tipaatsunnartumik
katerisimaartarfissaattut aaqqissuus
sineq iluatsilluarpoq. Ilerfiaqatigiin
Sap. akunn. 03 2015 | UKIOQ 4

neq illoqarfiup orpiata eqqaani katersuunnermik aallarnerneqarpoq, tassanngaanniillu iliveqarfimmut inger
laaqatigiittoqarluni.
Aaqqissuussineq ima innuttaasunit
soqutigineqartigaaq, allaat inuit 100-t
sinnerlugit peqataallutik, peqataasu
nullu amerlasuunut pisoq attortinnar
tumik ingerlanneqarpoq.
Aaqqissussamik isumassarsisoq,
Kristian Jerimiassen, aamma Qaa
suitsup Kommuniani kommunalbes

				

tyrelsimut ilaasortaasoq, oqarpoq,
naatsorsuutigisamit inuit amerlaneru
jussuit peqataasut. Iliveqarfimmi tus
siutit marluk atorneqartut tassaapput,
»Pinneqaaq qilassuaq« aamma »Ukioq
Guutip tunissutaa«. Erinarsoqatigiit
QE-83 peqataapput nunaqqatigiillu
ataatsimut erinarsoqatigalugit.
– Qasigiannguit inuttussusaat
eqqarsaatigalugu amerlasuut takkup
put nunaqqatigiittullu juullip nagga
taani ilerfiaqatingiinneq killitsinnar

poq, Kristian Jerimiassen oqarpoq.
Ilerfiaqatigiinnermi sila anoreqa
rani atoruminarpoq, aaqqissuussamik
nuannernerulersitsilluni.
Nunaqqatigiit ataatsimooqatigiin
nerat kaperlannerani iluatsittoq,
ukiup tulliani juullip naggataani
ingerlateqqinneqassaaq.
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Pilluarit Tillykke

Pilluaqqussuteqarit

– akeqanngilaq
Kingusinnerpaamik

pingasunngorneq 21. januar
Send en hilsen til en du kan lide

– det er helt gratis
Skal være indsendt

senest onsdag 21. januar

Pilluaqqussutit mail-erneqarsinnaapput:
En hilsen skal mailes til:

pilluarit@tamanut.gl

Ukiortaami pilluaritsi

Autoriseret forhandler
Ilulissat Marine Service ApS
Telefon: 943310 Mobil: 543834
mail: ims@greennet.gl

Kr. 69.000,00
Sipaarlugu:
Kr. 22.090,00

Facebook
Uninngasuutit nungunnissaasa tungaanut.

10 				

Uge 03 2015 | ÅRGANG 4

Akeqanngitsumik
ilaasortanngorit
bonusiClub.-imut
- aningaasarpassuillu
sipaarlugit

%

%

Bliv gratis medlem
af bonusiClub.
- og spar masser
af penge
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Økonomien skranter
i Qaasuitsup Kommunia
Et lån på 140 millioner kroner giver økonomiske smerter for Qaasuitsup Kommunia – og det medfører ringere
borgerservice og mindre byggeri
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Kommunedeling
Efter valget til Inatsisartut i november har det nye
Naalakkersuisut, bestående af Siumut, Demokraa
tit og Atassut, besluttet, at Qaasuitsup Kommunia
skal deles. Dette bliver ligeledes en stor udfordring
for de kommende nye kommuner. Borgmester Ole
Dorph ønsker, at afdrag af lånet på 140 millioner
først må skæres ned, eller om ikke betalt fuldt ud,
før man deler Qaasuitsup Kommunia. Det vil
nemlig betyde, at de nye kommuner arver gælden,
hvilket vil medføre, at de nye kommuner allerede
har et stort gæld, før de bliver dannet.
– Det er naturligvis ikke ønskeligt, at de nye
kommuner allerede er forgældet, før de bliver
dannet. Vi må så vidt muligt undgå dette, siger Ole
Dorph.
Hvis kommunen fastholder en årlig afdragsord
ning på 30 millioner kroner, vil det ellers betyde, at
hele lånet er betalt i løbet af seks år. Men det bliver
næppe blive en realitet.
Hvis Qaasuitsup Kommunia skal have en sund
økonomi forventes det, at der skal være 60 millio
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Arne Mølgaard

I forbindelse med kommunesammenlægningen i
2009 lånte Qaasuitsup Kommunea i alt omkring
140 millioner kroner, der skulle bruges til at finan
siere kommunale anlæg.
Kommunen begyndte først i 2014 at afdrage på
det lånte beløb, og kommunen har betalt 30 mil
lioner kroner i afdrag ved udgangen af 2014.
Det svimlende beløb og de høje renter har med
ført store økonomiske udfordringer for Qaasuitsup
Kommunia. For at kommunen kunne have råd til
at afdrage lånet, har kommunalbestyrelsen været
nødsaget til at skrabe bunden i kommunekassen, og
derfor været nødt til at lave stramme prioriteringer
på forskellige kommunale opgaver.
Ole Dorph, der er borgmester i Qaasuitsup
Kommunia, ønsker ellers, at de 30 millioner, som
bruges på afdrag afdraget på lånet, kunne bruges til
andre formål, såsom forbedring af borgerservice.
Men dette er er helt udelukket.
Kommunalbestyrelsen har i november udar
bejdet budgettet for 2015, og her kunne man ikke
komme udenom, at standse afdraget af de lånte
beløb for 2015, da kommunen ikke kan undvære
den ellers aftalte årlig afdragsordning på 30 mil
lioner kroner.
Tilsynsrådet skal nu behandle om det af Inat
sisartut vedtagede ekstra kommunale udligning
på 27 millioner kroner, der tilfalder Qaasuitsup
Kommunia, skal bruges til afdrag på lånet, eller om
kommunen må bruge pengene til andre nødvendige
opgaver og altså fastholde at afbetaling på lånet
stoppes i 2015.

– Ukioq 2014 Qaasuitsup Kommunianut annertuumik unammilligassaqarfiusimavoq, minnerunngitsumik aningaasat tungaatigut, Ole Doprh oqarpoq.
– 2014 har budt på rigtig mange økonomiske udfordringer for Qaasuitsup Kommunia, siger borgmester Ole Dorph,
Siumut.

ner kroner i kommunekassen, siger Ole Dorph.

Byggeri, arbejdspladser og fiskeindustri
Efter dannelse af Qaasuitsup Kommuniata er det
gået langsomt med byggeriet i hele det kommu
nale regi. Kommunalbestyrelsen har ellers haft til
formål at byggeri og renovering af blandt andet
børnehaver, alderdomshjem og skoler skal have
en høj prioritet, men det bliver heller ikke ført
ud i livet på grund af den økonomiske situation.

Derudover ønsker Qaasuitsup Kommunia at skabe
flere arbejdspladser. Derfor ønsker borgmesteren,
at kommunalbestyrelsen får en alvorlig snak med
både Namminersorlutik Oqartussat og forskellige
virksomheder i det nye år med henblik at finde
løsning, der kan være med til at skabe nye arbejds
pladser.
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Qaasuitsup Kommuniata
2009-mi pilersinneqarneranut atatillugu aningaasat
140 millioner koruunit
nunarsuarmi kommunit annerpaartaannut
aningaasalersuinermut
atorneqartussat taarsigassarsiarineqarput. Taakkua
taarsersorneqarnerat
aatsaat 2014-imi aallartinneqarpoq, kommunimillu
2014-ip naanerani 30 millioner koruunit akilerneqarsimallutik.

Arne Mølgaard

I forbindelse dannelse af
Qaasuitsup Kommunea i
2009, lånte man omkring
140 millioner kroner, der
skulle finansiere verdens
største kommune. Afdraget
blev først startet i 2014,
hvor kommunen har betalt
30 millioner kroner ved
udgangen af 2014.

Qaasuitsup Kommuniani aningaasatigut
inissisimaneq oqimaatsoq
140 millioner koruuninik taarsigassarsisimaneq Qaasuitsup Kommunianut aningaasaqarnikkut oqimaatsorsiortitsivoq,
tamannalu sullissinermut ineriartortsitsinermullu sunniuteqarnerluppoq
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Qaasuitsup Kommunia 2009-mi kommunit kat
tussuutsinneqarnerinut atatillugu 140 millioner
koruuninik taarsigassarsivoq ulluinnarni inger
latsinermut aningaasartuutit matussuserniarlugit.
Kommuni aningaasanut taarsigassarsiaminut
aatsaat ukioq 2014-imi taarsersuilerpoq, 2014-illu
naanerani 30 milioner koruunit naafferartumik
akilersuutitut akilerneqarsimallutik.
Taama amerlatigisunik akilersugassaqarneq
kommunimut annertuumik unammilligassanik
malitseqarpoq oqimaallunilu, minnerunngitsumik
aningaasat erniaat annertoqisut eqqarsaatigalugit.
Aningaasat taarsigassarsiat taama amerlatigisut
matussuserneqassappata, Qaasuitsup Kommuniani
pingaarnersiuilluni tulleriiaarineq annertooq inger
lanneqartariaqarpoq.
Qaasuitsup Kommuniani borgmesterip Ole
Dorphip kissaatiginartikkaluarpaa, aningaasat taar
sersukkanut akiliutaasussat 30 millioner koruunit
innuttaasunik sullissinerup pitsaanerulersinneqar
nissaanut atorneqarnissaat, tamannali pisinnaasi
manngilaq.
Kommunalbestyrelsimi 2015-imut missinger
suutit novembarimi suliarineqarneranni kommu
nip taarsersugassaanik 140 millioner koruuninik
unitsitsigallarnissaq avaqqunneqarsinnaasimann
gilaq, kommunip ukiumoortumik naafferartumik
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akiliutissai 30 millioner koruunit isumaqatigiissu
taasimagaluartut pinngitsoorsinnaanngimmagit.
Kommunimi naligiissaarinermi Inatsisartunit
akuersissutigineqartut 27 millioner koruunit Qaa
suitsup Kommunianut tunniuneqartussat pillugit,
kommunit nakkutilliisoqarfiat oqaloqatigineqas
saaq, taarsigassarsianut akilersuutitut atorneqas
sanersut, imaluunniit akiliingikkallarnissamik
siunertaqarneq 2015-imi attatiinnarneqassanersoq.

Kommunip avinneqarnissaa
Inatsisartunut novembarimi qinersinerup kingorna
Naalakkersuisooqatigiilersut Siumup, Demokraatit
aamma Atassutip, siunniuppaat Qaasuitsup Kom
munia avinneqassasoq. Tamannalu kommunin
ngortussanut unammilligassat annertuut ilagaat.
Borgmester Ole Dorphip kissaatigaa, kommunip
avinneqannginnerani, Qaasuitsup Kommuniata
taarsigassarsianut 140 millioner koruuninut akili
gassai sapinngisamik minnerpaaffissaminniitsinne
qartariaqartut, imaluunniit tamakkerlugit akilerne
qaqqaartariartut, kommuniulersussanut aningaasat
maanna akiitsorineqartut akiligassiissutineqarnis
saat pinngitsoortinniarlugu.
– Kommuni akiligassalerujussuulluni avinne
qarpat, akiligassat kommunit nutaanngortussat
kingornutissavaat, tamatumalu pinissaa kissaatigi
nanngeqaaq, tassami kommunit nutaat akiitsoqa
reersut pilersinneqartariaqalissammata, Ole Dorph
oqarpoq.
Kommunalbestyrelsimit pilersaarutigineqara

luartutut, aningaasat Qaasuitsup Kommuniata
taarsersugassai, ukiumut 30 millioner koruuninik
taarsersersorneqarnerat ingerlanneqarsinnaap
pat, taarsigassarsiat ukiut arfinillit ingerlanerini
nungunneqarsinnaanissaat siunertaagaluarpoq,
tamannali pisinnaanngitsoq pissutsit piviusut
takutippaat.
Qaasuitsup Kommunia aningaasatigut pata
jaatsumik inissisimassaguni kommunip karsia
tigoriaannarnik 60 millioner koruunit missaannik
imaqartariaqartoq, Ole Dorph oqarpoq.

Sanaartorneq suliffissaqartitsineq
aalisakkallu naleqarnerusut
Qaasuitsup Kommuniata pilersinneqarnerata ki
ngorna kommunimi tamarmi sanaartorneq annikit
suinnarmik ingerlanneqarsimavoq. Meeqqeriviit,
atuarfiit aammalu utoqqaat illuisa nutarteriffigine
qarlutillu sanaartorfiunissaat kommunalbestyrel
simit akissaqartinneqarnerunissaat kissaatigine
qarsimagaluarpoq, tamannali aningaasaqarnikkut
inissisimanerup pinngitsoortippaa. Tamakku
saniatigut Qaasuitsup Kommuniani suliffissaqar
titsiniarnerup pimoorullugu suliffissanik amerla
nernik pilersitsinissap aallunneqarnissaa siunne
qarpoq, taamaattumillu borgmesterip kissaatigaa
Namminersorlutik Oqartussat aamma suliffeqarfiit
aaqqiissutissamik suliffissanik nutaanik pilersitse
qataaffiusinnaasumik nassaarniarnissaq siunerta
ralugu kommunalbestyrelsimit oqaloqatigineqas
sasut.
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Naalakkersuisooqatigiileq
qammersut tassaasut
Atassut, Siumut aamma
Demokraatit aalisariutit
nutarterneqarnissaat
tassungalu tunngatillugu
inatsisip naleqqussarneqarnissaa qulakkeerniarpaat.

Leiff Josefsen

Den nye koalition, der
består af Atassut, Siumut
og Demokraterne, vil sikre,
at fiskeriflåden fornyes og i
den sammenhæng, at lovgivningen bliver tilpasset.

Fiskere uden fartøjer må beholde licenser
Omkring 40 fiskere har siden 2012 mistet deres licenser ved at få hugget deres fartøjer op.
Nu vil koalitionen ændre reglerne
Af Dorthe Olsen
dorthe@tamanut.gl

Den nye koalition, der består af Atassut, Siumut og
Demokraterne, vil sikre, at fiskeriflåden fornyes.
Og i den sammenhæng skal lovgivningen tilpasses.
Det skal i tilgift heller ikke være muligt at miste
sin licens, selvom man hugger sit fartøj op.
– Med hensyn til at forny fiskeriflåden, så er
arbejdet allerede gået i gang. I dag mister fiskerne
deres licenser, når de får hugget deres fiskefartøjer
op, fordi skibene er for gamle. Derfor er det ikke
muligt for dem at skabe noget nyt, selvom Selvsty
ret har bevilget penge til ophugning. Men dette skal
vi have ændret, hvor målet er, at ejerne af de gamle
fiskefartøjer beholder deres licenser, også selvom
de ikke længere har deres skibe. Fiskerne skal have
mulighed for at blive ved med at beholde deres er
hverv og få hjælp til overgangen til noget nyt, siger
Karl Kristian Kruse.
Han oplyser, at i runde tal 40 fiskere med fartøjer
på over seks meter siden 2012 er stoppet i erhver
vet, fordi de har mistet deres licenser, efter at deres
skibe er blevet hugget op.

Fiskeriet skal betale
Karl Kristian Kruse pointerer, at det er vigtigt,
at fiskerne beholder deres licenser, da fiskeriet er
Grønlands vigtigste erhverv. Og det skal derfor
beskyttes og udvikles.
– Lige nu er vi ved at undersøge, hvordan vi kan
benytte de indtægter, vi forventer at få fra fiske
riet, til at forny den kystnære fiskeflåde. I 2013
blev 197.000 tons forskellige råvarer fisket i vores
farvande. Mængden havde en værdi på cirka 2,8
milliarder kroner, og blev solgt videre og ekspor
teret til Danmark, som fik en fortjeneste på over
fem milliarder kroner. Det er derfor vores opgave
at finde veje og muligheder til, hvordan vi kan få
nogle af de mange penge ind, så vi kan finansiere
det, vi har brug for i samfundet, siger Karl Kristian
Kruse.
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– Vil det sige, at fiskerierhvervet skal betale flere
penge til samfundet for at fiskeriflåden kan blive
fornyet?
– Under valgkampen var der mange kandidater,
også fra vores eget parti, der kom med en masse
løfter, som kræver store investeringer. Og uden at
rykke for meget ved, hvordan samfundsstrukturen
er indrettet, så er det formålet, at der skal sættes
store projekter i gang, hvor man skal gøre det mu
ligt, at udenlandske investorer skal betale for disse
store projekter. Og når man har banet vejen for det,
kan det forsvares at hente penge fra Landskassen til
at forny fiskeriflåden, siger Karl Kristian Kruse.
Politikerne skal desuden forholde sig til, hvordan
fornyelsen af flåden konkret skal ske. Og Karl Kri
stian Kruse håber i den forbindelse, at det kan lade
sig gøre at læne sig op ad den daværende ordning
med erhvervsstøttelån til fiskerifartøjer, ESU, der
sikrede, at flåden blev moderniseret og udviklet.
– Det bliver ikke en let opgave at skulle forny
fiskeriflåden. Når man tænker på det kystnære
fiskeri i Nordgrønland, så har fiskerne med fartøjer
på over seks meter allerede kvoter, og der er ingen
af dem, der vil have nye skibe. Samtidig bliver der
færre og færre fartøjer. I Vestgrønland og længere
sydpå har nogle mulighed for at forny deres fartø
jer, men med begrænsede muligheder for lån i stil
med ESU-ordningen, siger Karl Kristian Kruse.
Han håber, at der vil blive skabt en god debat fra
organisationernes og fra samfundets side, så man
kan diskutere, hvordan der kan etableres bedre
muligheder for støtte eller lån til fiskerne, der gerne
vil forny deres fartøjer.
– Jeg håber, at det vil blive muligt at etablere
lånemuligheder til at forny fiskeriflåden med hjælp
fra en ESU-lignende støtte. Ellers vil det blive
svært at forny fiskeriflåden, siger Karl Kristian
Kruse.

KNAPK ønsker realisme
Fanger- og Fiskerorganisationen KNAPK var før
valget ude at sige, at det var nødvendigt at moder
nisere den kystnære fiskeriflåde. Og organisationen

kom med flere forslag til, hvordan det kunne ske.
Blandt andet skulle man begynde at anvende kom
binationsfartøjer, som var fleksibelt bygget, så de
kunne rigges om til forskellige slags fiskeriformål.
Og som en konsekvens var det oplagt at anvende
kombinationslicenser.
I forbindelse med anskaffelse af fiskefartøjer
skulle man også fastsætte regler for fiskerens egen
finansiering og myndighedernes betingelser for
tilskud, lige som der også skulle ske en bedre koor
dinering af finansieringen.
KNAPK’s formand, Henrik Sandgreen, ønsker,
at det nye Naalakkersuisut arbejder og tager beslut
ninger ud fra realistiske forhold, når det gælder om
at finansiere fornyelsen af en ny fiskeriflåde.
– ¬Jeg er selv meget spændt på at se, hvordan
Karl Kristian Kruse vil arbejde, og hvor meget
han vil samarbejde med os. Vi har et stort ønske
om samarbejde, men hvis han ikke vil ændre sine
meninger, så vil det blive svært at nå hinanden.
Vi er åbne for udvikling, men hvis tanken er, at
politikerne vil vente på flere indtægter fra fiskeriet,
så kan de komme til at vente længe, siger Henrik
Sandgreen.
Han fremhæver desuden kandidaterne under
valgkampen, der talte om, at Grønland ville få mere
ud af fiskeriet, når forarbejdning begyndte at ske i
landet.
– Når kandidaterne talte om merværdi i fiskeriet,
var hellefisken som regel den eneste art, de nævnte.
Men vi kan ikke få meget mere for hellefisken,
end hvad vi allerede får i dag. Fisken kan ikke
blive meget dyrere. Det samme gælder torsken, da
råvarerne ellers ikke kan konkurrere med priserne
på verdensmarkedet. Det er meget vigtigt, at vi
diskuterer på et sagligt og realistisk grundlag. Der
er nogle fisk, der er beskyttede, mens andre giver
flere muligheder for indtægter. Det er vigtigt, at vi
ikke ødelægger handlen på verdensmarkedet. Det
er vigtigt med viden om fiskeriet, når man kommer
med udtalelser om råvarerne, for der bliver holdt
øje med os fra omverdenens side, siger Henrik
Sandgreen.
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Aalisarnermut
akuersissuteqaannassapput
All. Dorthe Olsen
dorthe@tamanut.gl

Naalakkersuisooqatigiinngoqqammersut tassaasut
Atassut, Siumut aamma Demokraatit aalisariutit
nutarterneqarnissaat qulakkeerniarpaat tassungalu
tunngatillugu inatsit naleqqussarniarlugu. Aamma
nutaamik angallatitaaraanni aalisarnermut akuer
sissut annaaneqarsinnaajunnaassaaq.
– Aalisariutit nutarterneqarnissaat eqqarsaatiga
lugu suliaq aallartinneqareerpoq. Ullumikkut
aalisartut aalisariutaatitoqqatik allanngortiteraan
gamikkit akuersissutaatitik annaasarpaat. Taamaat
tumik nutaamik pilersitsinissaminnut periarfis
saqarneq ajorput, naak aalisartiutaatitoqqamik
allanngortiternerannut aningaasaliiffigineqarsima
galuarlutik. Tamannali allanngortinniarneqarpoq,
tamatumani aalisariutaatitoqqaatillit akuersissutaa
titik tigummiinnartalerlugit, aamma angallataataa
rukkaluarunilluunniit. Inuussutissarsiumminnik
ingerlatsiinnarnissaminnut periarfissaqassapput
nutaamullu ikaarsaariarnermi ikiorneqassallutik,
Karl Kristian Kruse oqarpoq.
2012-miilli aalisartut meterit arfinillit sinnerlugit
aalisariutaatillit 40-t missaannittut aalisariutaatito
qqamik allanngortiternerisa kingorna aalisarnermut
akuersissutaatitik annaasimagamikkit aalisarun
naarsimasut Karl Kristian Krusep paasissutissiis
sutigaa.

Aalisarnermit akiliisoqassaaq
Aalisartut akuersissutaatiminnik tigumminniin
nartarnissaat pingaaruteqartuusoq Karl Kristian
Kruse isumaqarpoq, tamannami maani nunami
inuussutissarsiutit pingaarnersarimmassuk aamma
tamanna illersorneqartariaqarmat ineriartortillu
gulu.
– Maannakkorpiaq aalisariutit nutarterneqarnis
saannut aalisarnermit isertitassatut naatsorsuuti
gisavut atorlugit qanoq aningaasanik aalisarnermit
aallersinnaanersugut misissorneqarpoq. 2013-imi
aalisakkat assigiinngitsut 197.000 tonsit imartat
sinnit aalisarneqarsimapput, tamakku 2,8 mil
liard koruunit missaannik naleqarput. Aalisakkat
tamakku tuniniaqqinneqartarput Danmarkimu
kaassorneqarlutillu, tappavani 5 milliard koruunit
sinnerlugit iluanaarutigisarpaat. Taamaattumik
inuiaqatigiinni pisariaqartitavut aningaasalersin
naajumallugit aningaasat ilaat tamakku qanoq
ililluta isertitalerilersinnaanerivut aqqutissiuutis
sallugit periarfissiuutissallugillu suliassaraarput,
Karl Kristian Kruse oqarpoq.
Tassa imaappa aalisariutinik nutarterinerit aali
sarnermit isertitassatsinnit arlaliusunit akilerneqas
sasut?
– Qineqqusaarnermi qinigassanngortittut arlallit
anguniagarpassuarnik neriorsuutinillu aningaasa
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liiffigineqarujussuartussanik saqqummiussuipput,
aamma uagut partiitsinnit. Aamma inuiaqatigiit
aaqqissuussaanerat allanngortippallaarnagu suli
niutit angisuut aallartinneqassapput, tamakkunani
aningaasaliisartut nunanit allamiut suliniutinut
angisuunut tamakkununnga qanoq ilillugit akilii
sassanersut qanorlu aqqutissiuunneqassanersut
anguniagaaraarput, tamakkulu aqqutissiuuteree
raanni aalisariutit nutaterneqarnissaannut Nunatta
Karsianit aningaasanik aallersinnaaneq imminut
illersorsinnaalissasoq Karl Kristian Kruse oqarpoq.
Aalisariutit qanoq nutaterneqassanersut isum
merfigineqartussaavoq. Siusinnerusukkut ESU
(inuussutissarsiutinut taarsigassarsisarfik) aqquti
galugu aalisariutitaarnissamut taarsigassarsisoqar
sinnaasarsimanera Karl Kristian Krusep iluariga
luarpaa, taamaalillunimi taamanikkut aalisariutit
nutarterneqarsinnaasarmata ineriartortillugillu.
– Aalisariutit nutarterneqarnissaat suliassaa
voq oqitsuinnaanngitsoq. Avannaani sinerissap
qanittuani aalisarneq eqqarsaatigigaanni aalisartut
meterit arfinillit sinnerlugit angissusilinnik aali
sariutaatillit pisassiissutinik peqareerput aamma
tamakku arlaannaalluunniit aalisariutinik nutaanik
pisiumanngillat. Tamanna ilutigalugu aalisariutit
ikiligaluttuinnarput. Kitaani kujasinnerusumilu
aalisartut aalisariutaatitik nutartersinnaavaat,
kisianni ESU-mit killilimmik taarsigassarsinikkut,
Karl Kristian Kruse oqarpoq.
Kattuffinnit inuiaqatigiinnillu pitsaasumik oqal
littoqalerumaartoq Karl Kristian Krusep neriuuti
gaa, taamaalillutik aalisartut aalisariutaatiminnik
nutartererusuttut nutaamilluunniit pisaarusuttut
pitsaanerusunik tapiiffigineqarsinnaanerat ima
luunniit taarsigassarsinneqarsinnaaneralluunniit
oqaluuserineqalerluni.
– ESU-mut assigusumit tapiissutit iluaqutiga
lugit aalisariutit nutarterneqarnissaannut taar
sigassarsisoqarsinnaalernissaa neriuutigaara.
Taamaanngippat aalisariutit nutarterneqarnissaat
ajornakusuussaaq, Karl Kristian Kruse oqarpoq.

Piviusorsiorpalaarnissaq KNAPK-mit
kissaatigineqarpoq
Aalisartut Piniartullu Kattuffiannit, KNAPK,
sinerissap qanittuani aalisariutit nutarneqartaria
qartut siusinnerusukkut oqartoqartarnikuuvoq
aamma aalisariutit qanoq ilillugit nutarterneqar
nissaat pillugit siunnersuutinik arlalinnik saqqum
miussisoqarnikuuvoq. Ilaatigut aalisariutit tamatigoortunngorlugit allanngortiterneqarsinnaasun
ngorlugillu sanaat atorneqartalissapput, taamaa
lillutik aalisakkat sorliit aalisarneqassanersut
apeqqutaatillugit allanngortiterneqarsinnaallutik
aamma aalisarnermut akuersissutit tamatigoortut
atorneqalissasut.
Nutaanik aalisariutitaartornermi aalisartup
nammineerluni aningaasaliinera, oqartussaasut
tapiissuteqarnissaminnut piumasaqaataat aamma

Leiff Josefsen

2012-imiilli aalisartut 40-t aalisariutaatiminnik allanngortiterisimasut aalisarnermut akuersissutaatitik annaasimavaat
maannakkulli tamanna Naalakkersuisooqatigiinnit allanngortinniarneqarpoq

Aalisariutit aalisarnermit isertitat amerlanerusut atorlugit nutarterneqassapput, Karl Kristian Kruse oqarpoq.
– Fiskeriflåden skal fornys ved hjælp af flere indtægter
fra erhvervet, siger Karl Kristian Kruse.

aaqqiissutit allat malillugit malittarisassanik aalaja
ngersaasoqartassaaq kiisalu aalisariutinut aningaa
saliisartunik aningaaserivinnillu ataqatigiissaariso
qarluni.
KNAPK-p siulittaasuata, Henrik Sandgreenip,
aalisariutinut nutaanut aningaasaliinerit pineqartil
lugit pissutsit piviusut aallaavigalugit Naalakker
suisunngoqqammersut sulinissaat aalajangiisarnis
saallu neriuutigaa.
– Karl Kristian Krusep qanoq sulinissaa aamma
qanoq annertutigisumik suleqatigerusunneraatigut
pissangassutigaara. Suleqatigiinnissamik neriuu
teqartorujussuuvugut, kisianni isummani allan
ngortissanngippagit taava immitsinnut angusin
naanissarput ajornakusuussaaq. Ineriartornermut
piareersimavugut, kisianni aalisarnermit isertitas
sanik amerlanerusunik utaqqisoqarnissaa eqqarsaa
taappat taava tamanna sivisuumik utaqqineqarsin
naavoq, Henrik Sandgreen oqarpoq.
Qineqqusaarnermi qinigassanngortittut aalisak
kat naleqarnerulersinneqarnissaannik, tamakku
nunatsinni suliareqqaarneqartalerpata, oqaluttut
arlallit Henrik Sandgreenip eqqaavai.
– Qinigassanngortittut aalisakkat naleqarneru
lersinneqarnissaat eqqartoraangamikku qalerallit
kisiisa taakkartortarpaat, kisianni qalerallit pissarsissutaasarnerannit amerlanerusunik pissarsisinnaanngilagut. Qalerallit akisunerulersinnaanngil
lat. Immaqa maannakkornit akitsuallannerulaar
sinnaapput. Saarulliit aamma akisunerulersin
naanngillat, tassami nunarsuarmi tuniniaavinni
akigitinneqartunut unammillertoqarsinnaann
gimmat. Suliassamik ilisimasaqarluarluta pissut
sillu piviusut tunngavigalugit oqallinnissarput
pingaaruteqartorujussuuvoq. Aalisakkat ilaat
illersugaapput uffa allat suli amerlanerusunik
isertitaqaataasinnaasut. Nunarsuarmi tuniniaavinni
niuerneq aserussanngilarput. Aalisarneq pillugu
oqaaseqaraanni aalisarnermik ilisimasaqarnissaq
pingaaruteqarpoq, nunarsuarmiummi allat alaatsi
naappaatigut, Henrik Sandgreen oqarpoq.

15

Elisabeth Nielsen
Dronningimit
nersornaaserneqarpoq
Bogholderfuldmægtig Elisabeth Nielsen, Upernavik, 1. oktober 2014 ukiuni
40-ni naalagaaffimmi kommunimilu sulisimanerminut angusisimanerata ma
litsigisaanik tallimanngorneq 28. november 2014 ataqqinartorsuup Dronnin
gip Margrethep saqqarmiuliuttagaanik sølviusumik saqqarmiulerneqarpoq.

Bogholderfuldmægtig Elisabeth Nielsen fra Upernavik fik den 1. oktober 2014
Fortjenstmedalje i sølv fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe, for hendes
40-årige offentlig ansættelse. Overrækkelsen skete fredag d. 28. november
2014.

Qaasuitsup Kommunia

Elisabeth Nielsen hædret
med Fortjenstmedalje i
sølv

Elisabeth Nielsen ukiuni 40-ni pisortat suliffeqarfiutaanni sulilluarsimanini pillugu ataqqinartorsuup Dronninng Margrethep nersornaasiuttagaanik søviusumik saqqarmiulerneqarpoq.
En stolt Elisabeth Nielsen fik Fortjenstmedalje i sølv fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe, for hendes trofaste ansættelse i det offentlige i 40 år.

Kom med i det
nye CSR-magasin
CSR-ip
atuagassiaanut
nutaamut
peqataagit
CSR Greenland CSR pillugu atuagassiamik nutaamik saqqummersitsissaaq nuna tamakkerlugu postboksinut februaarip naanerani
agguaallugu siammarterneqartussamik.
Nunatsinni suliffeqarfiiti kattuffiillu atuagassiami ussassaarutit attuumassutillit aqqutigalugit CSR-imi periusissiaminnik, angusanillu
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CSR Greenland udgiver et nyt CSR magasin, der
distribueres gennem en landsdækkede postboksomdeling i slutningen af februar.
Landets virksomheder og organisationer kan fortælle om egen CSR-strategi, håndgribelige resultater og bakke op omkring CSR i Grønland med
relevante annoncer i magasinet.
Der er deadline for booking af annoncer til
CSR-magasinet senest den 15. januar 2015 via
annoncer@Sermitsiaq.AG

tigussaasunik oqaluttuarsinnaapput Kalaallit Nunaannilu CSR-imut
atatillugu tapersersuisinnaallutik.
CSR-ip atuagassiaanut ussassaarutinik annoncer@Sermitsiaq.AG
aqqutigalugu inniminniinissamut killiliussaq tassaavoq 15. januar 2015.
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Sulerusussuseq nersornaammik akilerneqarpoq
Qasigiannguarmiu Johanne Samuelsen 76-inik ukioqartoq ukiorpassuarni qasusuilluni pisortani namminersorlunilu
sulisimanerminut Qaasuitsup Kommunianit nersornaatisivoq
arne@tamanut.gl

Qasigiannguarmiu Johanne Samuelsen 76-inik
ukioqartoq 1950-ikkunnili suliffeqarfinni aalajaal
luni suliuarpoq, maannakkumullu suli namminer
sorluni mersortarfimmik ingerlataqarluni.
Siullermik 1950-ikkunni Qasigiannguani raa
jaleriffimmi aalisakkerivimmilu ukiorpassuarni
sulisinnarluni, ingerlatiinnarlugu KGH-mi, kingu
sinnerusukkullu KNI-mi sulilerpoq.
Kisiannili 1998-imi 60-inik ukioqarluni soraar
ninngortinneqarpoq. Suli sulisinnaalluarnini
pissutigalugu soraarninngortinneqarnini akueriu
minaatsippaa, suliffeqarfiullu qullersaqarfianut
allagaqarpoq, qinnutigalugu suliinnarsinnaanissani
– itigartinneqarporli.
Kisianni Johanne Samuelsenip sulerusussaa unit
sineqarsinnaanngilaq, namminersorlunilu suliffim
mik, mersortarfimmik, aallartitsiniarluni aalaja
ngerpoq. Ukiut tallimat matuma siorna tikillugu
mersortarfimmi, puisit amiinik annoraaminernil
lu sanaartorfiusumi, pingasunik sulisoqarpoq.
Maannakkullu illumi kælderiani mersortarfimmini
kisimi sulisuuvoq, tamannalu peqqinnermini
ingerlatiinnarusuppaa.

– Isumaqarsimanngisaannaraluarpunga ukior
passuarni sulininnut atatillugu nersorniarneqaru
maarlunga, tassami sulineq inuuninnut ilaaginnar
mat. Tamannalu assut tuppalliutigaara, Johanne
Samuelsen oqarpoq.
Ukiut 25-t missaanni eqqartuussivimmi ilaati
gut illersuisutut sulivoq, aammalu Qasigiannguit
Kommunerisimasaani 1993-imiit 1997-imut
kommunalbestyrelsimut ilaasortaalluni. Johanne
Samuelsen ukiut ingerlanerini suliffeqarfinni suliffiginikuusamini sulisut sinniisaattut atuuffeqar
tarpoq, maannakkumullu ukiorpassuarni inger
lataminut, ilagiit sinniisaanni sulivoq, aammalu
2001-imiit suli ingerlataminik oqaluffimmi atuaa
sutut sulilluni.

Johanne Samuelsen arfineq-pingsunik meeraqarpoq,
20-nik ernutaqarluni aqqaneq-marlunnillu ernutaqqiuteqarluni. Peqqitsilluni namminersorluni suliffiutini aammalu
oqaluffimmi atuaasutut sulinini ingerlatiinnassallugit
kissaatigaa.

Qaasuitsup Kommunia

All. Arne Mølgaard

Johanne Samuelsen, der har otte børn, 20 børnebørn og
12 oldebørn, har ingen planer om at stoppe med at arbejde i sit lille virksomhed som syerske og oplæser i kirken,
så længe hun er ved godt helbred.

Stor arbejdsvilje giver hæderspris
76-årige Johanne Samuelsen fra Qasigiannguit hædret med nersornaat fra Qaasuitsup Kommunia for hendes
utrættelige og årelange arbejdsindsats i det offentlige og senere som selvstændig
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

76-årige Johanne Samulesen fra Qasigiannguit har
siden 1950’erne været på arbejdsmarkedet og ar
bejder nu som selvstændig syerske. Hun arbejdede
i sine yngre dage i 1950’erne på KGH’s fiske- og
rejefabrikken i Qasigiannguit i 30 år – i en periode,
hvor fiskeindustrien blomstrede i byen. Senere
fortsatte hun i KGH’s butik og flyttede med over i
KNI, da hjemmestyret overtog KGH.
Hun blev dog tvunget til en tilværelse som pen
sionist som 60-årig i 1998, hvilket hun havde svært
at acceptere, da hun stadig var arbejdsdygtig. Hun
sendte derfor et brev til ledelsen i KNI, hvor hun
anmodede om at beholde sit job men fik et afslag.
Men ingen kunne stoppe Johanne Samuelsen, der
besluttede om at starte sin egen lille virksomhed,
og er derfor stadig aktiv. Hun producerer bestilt
arbejde af både sælskinds- og stofhåndarbejde og
havde indtil for fem år siden tre ansatte, hvorefter
hun er flyttet ind i sin kælder i sit hus. Hun arbej
der nu alene i sin virksomhed og vil fortsætte med
dette, så længe hun er ved godt helbred.
– Jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde ville
blive hædret for mit årelange arbejde, fordi arbejde
jo er en naturlig del af mit liv. Det er jeg utrolig
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bevæget over, siger Johanne Samuelsen.
Hun har ligeledes fungeret som bisidder i retten
i omkring 25 år, ligesom hun har været medlem
af kommunalbestyrelsen i den daværende Qasi
giannguit Kommuniat i perioden fra 1993 frem

til 1997. Johanne har gennem årene fungeret som
tillidsrepræsentant for sine kolleger i forskellige
virksomheder, og arbejder stadig i menighedsre
præsentationen som oplæser i kirken, et job hun har
klaret siden 2001.

ARCTIC UMIAQ LINE

www.aul.gl

FAMILIEBESØG

Rejs med Sarfaq Ittuk…

ILAQUTTAT TIKERAAKKIT
Sarfaq Ittuk-mut ilaallutit angalagit…
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Borgmester Ole Dorphip ukiortaami oqalugiaataa

Aningaasaqarnikkut ineriartortitsinermut
tamatta peqataassaagut
All. borgmester Ole Dorph

Asasakka nunaqqatikka, Qaasuitsup Kommuneani
innuttaasusi sinerissamilu isorartoqisumi tamassi
najugaqartusi, tamassi ukiortaami pilluangaaritsi.
Eqqarsaatinniipput ukiup taamaasinerani
nalliuttorsuit nalaanni kiisalu ukiariartornermi
ilaqutariit toqukkut qimagaasimasut. Taakku pit
saasumik misigissutsimikkut sulisunit ilaquttanillu
ikorfartorneqarlutik pitsaanerpaamik sullinneqar
nissaannik kissaappakka.
Ukioq-aasiit ingerlalertorsimaqaaq, suliassat
inatsisartunut qinerseqqittariaqalersimanermik
patsiseqartumik, suliassat kinguussaassutaasut
angummaffiginiarlugit, kommunep immikkoor
tortaqarfiini tamaginni sulinerusariaqarneq pisariaqarsimavoq, qulakkeerniarlugu ukiumi missi
gissuusiorfimmi 2015-imi kommunep aningaa
saqarnerata patajaatsumik inissisimanissaa angu
niarlugu. Sulineq tamanna piffissaajarnarsimavoq,
kisiannili aamma ilinniarfiusimavoq.
Ukioq kommunep aningaasaqarniarnerata ilunger
sunartorsiorfiani ileqqaarniarneq pigaluaq, taa
maattoq Qaasuitsup Kommuneata takusinnaavaa,
ilungersoqatigiilluta aammalu ikorfartoqartigiilluta
nunatta aningaasaqarniarneranut kommune ikor
fartueqataasinnaasoq ineriartortitseqataallunilu.

Taamaattumillu Qaasuitsup Kommuneata, kom
munep aningaasatigut ineriartortitseqataasinnaa
nera, Ilulissat timmisartoqarfiata allilerneratigut,
nunatsinnut tamarmut iluaqutaasussatut ineriartor
titsisinnaaneq, neriunaateqartoq piviusersiortuu
sorlu takusinnaavaa, suliaqarlunilu, piareersimallu
nilu suli suleqqinnissaminut.
Kommunalbestyrelsip innuttaasunik tusarniaaso
qareernerani inatsisartunut inassutigaa, Qaasuit
sup kommuneata siunissami avinneqarnissaata.
Tamanna Naalakkersuisunngortitseqatigiittut,
suleqatigiinnissaamik isumaqatigiissumminni
anguniarlugu aamma naqissuserpaat. Tamanna
Qaasuitsup Kommuneanut piumaffiginnippoq,
kommunep qanoq avinneqarnissaanik siunnersuu
siussalluni. Tamaattumik kommunemi nukiit tas
sunga upernaap tungaanut piffissaliunneqartumi
atorneqarnissaat naatsorsuutigineqareerpoq.
Qaasuitsup Kommunea ineriartortinneqassappat,
pisariilliisaaneq nalimmassaanerlu kiisalu kommu
nep iluarsartuunneqarsimanerata nutaamik naliler
sorlugu ilusilersoqqinneqarnissaa pisariaqarpoq,
aningaasat ineriartortitsissutissat nassaarineqassap
pata. Tamanna kommunalbestyrelsip budget 2015imut missingersuusiami akuersissutigigamiuk
aalajangerpaa, ineriartoqqinnissamut aningaasat
pisariaqartinneqartut, aaqqissuusseqqinnikkut

nassaarineqassasut. Tamanna suliaq, sulisut kiisalu
qanimut suleqatit allat suleqatigalugit timitalersui
nikkut ingerlanneqassaaq.
Kommunep ingerlatsinikkut killiffia aallaavi
galugu nalimmassaaneq ingerlanneqaqqissaaq
soorlu inunnik isumaginnerup ataani sullissinerup
nalilersorneqarneratigut assigiimmik maleruagas
siornikkut.
Qaasuitsup Kommuneani aningaasaqarnikkut
ineriartortitsinissaq pingaarnerpaatillugu ineriar
tortitassatut siunniussimavaa. Tamannalu angune
qarsinnaasoq Cowip ungasinngitsukkut Ilulissani
mittarfiup allilerneqarneratigut, takornariaqar
nikkut ineriartortitsineq pisinnaasoq takutippaa,
inuiaqatigiit aningaasaqarnerulernerannik nunat
sinnut kinguneqassasoq.
Tamanna Qaasuitsup Kommuneata sulititsinermi
gut suliaqarnermigullu piviusorsiortuusoq takusin
naavaa, Naalakkersuisunullu kaammattutigalugu
suliaq Ilulissani mittarfiup piaartumik tallineqar
nissaanik Qaasuitsup Kommuneata suliaqarnera
taperseqqullugu suligasuaqqullugulu.
Ilulissani Timmisartoqarfiup allilerneqarnerata
kingunerisassai avannaanuinnaq sunniuteqarani,
nunatsinnut tamarmut ineriartornermik kingune
qartussaasoq, Qaasuitsup Kommuneata takusin
naavaa, suliffissanik nutaanik sanaartornerup
nalaaniinnaanngitsoq aammali suliffinnik ataavar

Borgmester Ole Dorphs nytårstale

Vi skal alle være med til at skabe økonomisk vækst
Af borgmester Ole Dorph

Kære medborgere, borgerne i Qaasuitsup Kommu
nia og I alle som bor på den lange kyststrækning, I
ønskes et rigtigt velsignet nytår.
På denne årstid, hvor højtiden er på sit højeste, er
mine tanker hos familier, der har mistet deres kære
i løbet af året. Jeg ønsker inderligt, at disse familie
hjælpes og støttes til alles bedste, både fra medar
bejdere og nære familier.
Året, der gik, har er gået utroligt hurtigt og med
et tvungent landstingsvalg. For at indhente de
udsatte arbejdsopgaver har kommunens forvaltnin
ger haft meget travlt med at sikre et sammentømret
budget for 2015. Man har brugt mange timer til at
få budgettet til hænge sammen, men det har været
en lærerig indsats.
Selv om det har været hårdt for kommunen,
økonomisk set, har Qaasuitsup Kommunia vist, vi
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med en ihærdig indsats og i fælleskab har vist, at
kommunen kan give et bidrag til landets økonomi
og dermed medvirke til videreudvikling af landet.
Vi kan derfor også sige, at Qaasuitsup Kommunia
bidrager til videreudvikling af kommunen med
økonomisk støtte, såvel til udvidelsen af lufthavnen
i Ilulissat, som til videreudvikling af landet til gavn
for alle. Qaasuitsup Kommunia kan også se, at
alle udviklingstiltag giver gode forhåbninger i det
videre forløb og er virkelighedsnære, og vil fortsat
arbejde for at virkeliggøre disse intentioner.
Kommunalbestyrelsen har efter vejledende af
stemning indstillet til Inatsisartut, at Qaasuitsup
Kommunia bør opdeles i den nære fremtid. Denne
mulighed har det nye Naalakkersuisut klart skrevet
ind i deres koalitionsaftale. Denne aftale giver Qaa
suitsup Kommunia en udfordring til at udarbejde
et forslag om, hvordan og hvorledes kommunen
ønskes opdelt. Derfor skal der bruges kræfter til at
løse dette forhold i løbet af foråret.

Dersom Qaasuitsup Kommunia skal videreud
vikles, er det nødvendigt at lave organisatoriske
tilpasningsordninger samt nye struktur tilpasningsordninger, hvis nye økonomiske vækstpotentialer
skal føres ud i livet. Ovennævnte målsætninger
blev godkendt af kommunalbestyrelsen under
behandlingen og godkendelsen af budgettet for
2015, hvor de nødvendige midler skulle findes ved
organisatoriske tilpasninger. Dette arbejde skal
udføres i tæt samarbejde med vore ansatte og andre
nære samarbejdspartnere.
I henhold til kommunens økonomiske status, skal
der fortsat arbejdes for tilpasninger, for eksempel
skal der arbejdes med en proces inden for socialfor
valtningen, der sikrer ensartede sagsbehandlings
former.
Qaasuitsup Kommunia anser økonomisk vækst
som det vigtigste element i sine visioner. Dette
kan ske, i følge Cowi´s redegørelse, ved at udvide
lufthavnen i Ilulissat, hvor turismeudviklingen skal
være det vigtige element i den økonomiske vækst,
og dette forhold vil give økonomisk gevinst til sam
Uge 03 2015 | ÅRGANG 4

tunik allanik malitseqarumaartoq, takornariaqar
nerulernerup kingunerisaanik Ilulissat illoqarfittut
alliartuinnarani aamma illoqarfinnut allanut
suliffissaqarnikkut tuniluunnissaa suliffissaqartit
sinerulertussassammat.
Kikkut tamarmik isumaqatigiissutigaat nunarput
ineriartornissaminut aningaasanik pisariaqartitsi
soq, suliffeqarfiit suliffiillu amerliartortinnerisigut
landskarsimut isertitatigut iluaqutaasussaammat.
Taamaattumik Qaasuitsup Kommuneata naalak
kersuisunut, inatsisartunut kommunillu allanut
kivitseqatigiillutik nunatta aningaasaqarnerata
ineriartortinneqarnissaa innuttaasunut, politik
kerinullu kaammattuutigaa, timmisartoqarfiup
allilerneqarnissaanik suliaq ikorfartoqqullugu
aalajaatsumik sinaakkuteqarluni pilersaarusiorneq
ingerlasinnaaqqullugu, aningaasaleerusuttunut
aningaasaliineq takuneqarsinnaasunngorlugu aki
lersinnaasoq pissarsiviusinnaasorlu.
Qaasuitsup Kommuneata anguniagai ukiuni
aggersuni timitalerneqassappata, soorlu inunnik
isumaginninnermi patajaatsumik naapertuuttu
millu sullissineq angusaqarfiussappat, aalisarnerup
siuarsarneqarnissaanut naleqartitsinerulernissa
mullu timitalersuisinnaassappat, atuartitsineq ilin
niartitaanerlu qaffassarneqassappat, meerartagut
pitsaanerusumik sunngiffimmi unamminartunik
sammisaqartinneqarnerulissappata, meeqqanik

paaqqutarinninnermik neqeroorutinik kommune
qulakkeerinnissappat, innuttaasunik sullissineq
pitsanngorsarneqassappat, sanaartugassanik
suliffeqarfinnillu pilersitsinissaq sinaakkutarissaar
nerulissappata, aningaasatigut isertikkumaagassat
qaffassarneqartariaqarnerat qularinngilara pisa
riaqartoq. Tamannalu Qaasuitsup Kommuneata
kalaallinut inuiaqatigiinnut kaammattuutigiuma
vaa, suleqatigiilluni anguniakkamik kivitseqatigiil
luni ikorfartoqatigiillunilu anguniagassinnissaq.
Qularinngilara suleqatigiikkutta ikorfartoqatigiik
kutalu angusassagut annerujumaartut.
Kommunerput isorartoqaaq, suleqatigisagullu
amerlaqaat. Ukiumi qaangiuttumi tamassinnut
qutsatissaqarpugut suleqatigiissimanitsinnut.
Qanortoq ukioq 2015 ineriartorfiusumik tamagiin
nut ingerlagili, uisitsilluni periarfissaqartoq aamma
suli allanik suli atorluarneqanngitsunik. Tamassi
ukiortaami pilluaritsi.
Kommunalbestyrelse sinnerlugu
Qamuuna pisumik inuulluaritsi
Borgmester Ole Dorph

fundet. Dette projekt anses af Qaasuitsup Kom
munia som realistisk projekt, og vil derfor opfordre
Naalakkersuisut til at tilslutte sig til realisering
af projektet, ved at støtte Qaasuitsup Kommu
nias arbejde herom, og anser arbejdet herom som
hastesag.

Naalakkersuisut, lnatsisartut, andre kommuner,
borgere og politikere om at løfte denne opgave i
fællesskab, så man samlet kan skabe gode rammer
til udbygning af lufthavnen i Ilulissat, og dermed
vise investorerne, at lufthavnsprojektet er værd at
satse på.

sup Kommunia vil derfor opfordre det grønlandske
samfund til, at man i fællesskab og i tæt samarbejde
med hinanden løfter samfundsrelaterede opgaver.
Jeg er ikke i tvivl om, at resultatet for målsætnin
gerne i sidste ende vil være stort, hvis vi i fællesskab
kan løfte opgaverne sammen.

Qaasuitsup Kommunia kan også se, at udvidelsen
af Ilulissat lufthavn ikke alene vil gavne Nordgrøn
land, men vil påvirke udviklingen i hele Grønland
– generelt set. Gevinsten ligger ikke alene i anlægs
sektoren, men også i vedvarende beskæftigelse.
Turismeudviklingen vil heller ikke alene gavne
udvikling af Ilulissats by, men vil også være til gavn
for andre byer i form af øgede beskæftigelsesmulig
heder.
Alle samfundsgrupper er enige om, at landet
har behov for økonomisk vækst, ved at skabe flere
virksomheder og arbejdspladser, fordi dette forhold
vil medføre øgede indtægter til landskassen og øget
beskæftigelse.
Derfor opfordrer Qaasuitsup Kommunia, at

Hvis Qaasuitsup Kommunias målsætninger skal
indfries i den nære fremtid, er det nødvendigt at
tage fat på følgende tiltag, til gavn for samfundet:
Socialforvaltningen – forbedre sagsbehandling og
servicering af borgerne.
Bedre forædlingsmuligheder for fiskearter igang
sættes.
Undervisnings-forholdene til eleverne forbedres.
Fritidsaktiviteterne og tilbuddene for børn for
bedres.
Børnepasningsforholdene sikres.
Servicering af borgerne forbedres.
Rammer for anlægssektoren bedres.
Hvis ovennævnte forhold skal indfries er det nød
vendigt at arbejde for økonomiske vækst. Qaasuit

Vores kommune er stor, og vi har mange sam
arbejdspartnere. Vi siger tak til jer alle for gode
samarbejdsrelationer.
Må året 2015 vil være frugtbart år for alle, hvor
året vil være en øjenåbner for udviklingsmuligheder
for alle, også for muligheder, som vi endnu ikke har
udnyttet.
Jeg ønsker jer alle et rigtig velsignet nytår.
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På kommunalbestyrelsens vegne.
Et rigtig varm hilsen
Borgmester Ole Dorph
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Qaasuitsup Kommunia sulissusarsiorpoq
Qaasuitsup Kommunia søger

– Pisortaaneq

– Administrerende Direktør

– Isumaginninnermut pisortaq

– Socialdirektør

For mere information se Qaasuitsup Kommunia’s hjemmeside www.qaasuitsup.gl
Takuuk Qaasuitsup Kommuniata nittartagaa www.qaasuitsup.gl
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Tusarniaaneq | Høring

Kommunimut pilersaarummut tapiliussat nr. 12 aamma nr. 13
Immikkoortuni A15 aamma C02 piffissami uani pisortatigoortumik oqallisissianngorlugu saqqummiunneqarpoq 13.02.2015
ilanngullugu.
Kommmunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuutit sapaatip
akunnerini arfinilinni sivisussuseqartumik tusarniutigineqassaaq.
Piffissami tassani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, ingerlatsiviit, peqatigiiffiit allallu – akerliunerminnik, oqaaseqaatinik kiisalu
allannguutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput.
Nutaatut tusarniaanermi akissuteqaatit kommunimut toqqaannartumik kommunimi pilersaarutip nittartagaa atorlugu nassiussinnaavat. Aamma tassani ilanngussassatit kakkiussinnaavatit.
Taamaattorli suli akissuteqaatit najukkanni Sullissivimmut imalunniit
Kommunimut nassiussinnaavat.
Tusarniaaneq pisortatigortumik ingerlanneqareerpat akerliussutaasinnaasut imaluunniit allannguutissatut siunnersuutaasinnaasut kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput, tamatumalu
kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq.
Tusarniaanermut akerliunissamut pissutissaqaruit imaluunniit
oqaaseqaatissaqaruit, taakku kingusinnerpaamik kommunimit
tiguneqareersimassapput ulloq 13.02.2015.
Konmmunimut pilersaarummut tapiliussaq siunnersuutit nr. 12
aamma nr. 13. kommunip nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq
www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani www.qaasuitsup.kommuneplania.gl.
Siunnersuutit Qaasuitsup Kommuniani, Pilersaarusiornermut immikkoortortamut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq.
Qaasuitsup Kommunia
Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik
Postboks 1023, 3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl
947800
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Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og nr. 13
for delområderne A15 og C02 i Ilulissat er fremlagt til offentlig debat til og med den 13.02.2015.
Forslagene til kommuneplantillæggene er i høring
i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte
indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.
Som noget nyt kan du skrive dit høringssvar direkte
til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også
stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller
sende det til Kommunen.
Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og
derefter vedtages forslaget endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger
til høringen, skal de være kommunen i hænde
senest 13.02.2015.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og nr. 13 kan
ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.
gl eller på kommuneplanens hjemmeside www.
qaasuitsup.kommuneplania.gl.
Forslagene kan også fås ved henvendelse til Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen.
Qaasuitsup Kommunia
Planafdelingen
Postboks 1023, 3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl
947800
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Immikkoortortaq 1200-A15, Alanngukasiup, Ilulissat
Delområde 1200-A15, Alanngukasiup, Ilulissat
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 12:
Pilersaarutip inissianik nutaaliornermi illussanik titartaasarnermi
oqariaatsit nutaat atorlugit periarfissaqartilerpaa. Sanaartukkap
qaliata sadeltagitut imaluunniit sivinganerata assigiiginnartuunissaa qulakkeerneqassaaq. Tamakku saniatigut illut pioreersut qanoq
iliornikkut nutarterneqarnissaannut allilerneqarnissaannullu sinaakkutassat aalajangersarneqassapput.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12:
Planen muliggør opførelsen af nye boliger med et
andet arkitektonisk udtryk end det, som i dag er
karakteristisk for området som helhed. Det fastlægges, at ny bebyggelse kan opføres med sadeltag
eller med ensidig taghældning. Planen fastlægger
desuden nogle rammer for, hvorledes den eksisterende bebyggelse kan om- og tilbygges.

Immikkoortortaq A15, Ilulissat | Delområde A15, Ilulissat

Immikkoortortaq 1200-C02, Perorsaanermut Ilinniarfik, Ilulissat
Delområde 1200-C02, Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat
Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq nr. 13: Ilulissani illoqarfiup qeqqanut aalajangersakkani ukunani siunertarineqarpoq,
nutaamik sanaartornermik sananikkut Perorsaanermut Ilinniarfiup
allilerneqarnissaata periarfissinneqarnissaa.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13: Bestemmelser for centerområde i Ilulissat med formål om
at muliggøre en udvidelse af Socialpædagogisk
Seminarium ved opførelse af ny bebyggelse.

Perorsaanermik Ilinniarfiup allissutissaata takussuserneqarnera | Visualisering af SPS-tilbygning

www.qaasuitsup.kommuneplania.gl / www.qaasuitsup.gl

Sap. akunn. 03 2015 | UKIOQ 4
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MASSER AF
FORDELE

%

AKIKILLIISSUT
MAANI MAANNAKKUT

RABAT HER & NU!
22.000 ilaasortat
Iluaqutissarpassuit

Kisianni....tamaallaat
bonusikoortit atortillugu.
Ilaasortanngorit - akikilliliiffigitillutillu
MAANI MAANNAKKUT!

SIPAARUTISSARPASSUIT

%

22.000 medlemmer
Masser af fordele
Over 22.000 af vores trofaste kunder, har valgt at
blive medlem af bonusiClub, det skyldes ikke mindst
de mange ekstra fordele de kan opnå. Som bonusiClub medlem kan du handle over 1000 varer til
bonusi-pris. Bonusi-pris betyder, at du kan opnå kontante besparelser i forhold til normalprisen.
Tilmeld dig på www.Bonusi.gl eller i butikken, det er
GRATIS at blive medlem.
Men….kun når du bruger dit bonusikort.
Bliv medlem – og få rabat HER & NU!

Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S

Pisisartugut aalajaatsut 22.000 sinnerlugit aaliangersimapput bonusiClub-imut ilaasortaaniarlutik, tamatumunnga peqqutit ilagivaat iluaqutissarpassuit
pissarsiarisinnaaneri. bonusiClub-imut ilaasortatut
nioqqutissat 1000-nik sinnillit bonusi-akimut pisiarisinnaavatit. Bonusi-aki isumaqarpoq aningaasat tigussaasut sipaarutigissavatit akinik nalinginnaasuniit.
Nalunaarit www.bonusi.gl-kut imaluunniit pisiniarfimmi, AKEQANNGILAQ ilaasortanngorneq

