


Inissiat, nukimmik pilersuineq timmisartoqarfiillu anin-gaasartuutaanerpaasut, AningaasaqarnikkutIngerlatsineq pillugu Nalunaarummi allassimavoq.Aningaasaqarnikkut Ingerlatsineq pillugu NalunaarutNaalakkersuisut nunami maani aningaasaqarnikkut killiffikpillugu Naalakkersuisut suliarisartagartik sapaatip-akunne-rani matumani saqqummiutissavaat.Nassuiaammi qitiutinneqartoq tassaavoq NamminersorlutikOqartussat aningaasaliisarfimminni aserfallatsaaliinissamutkinguaattooqqangaatsiarnerat - aningaasaliisarfiit pineqar-tut assersuutigalugit tassaapput timmisartoqarfiit, qulimi-guulinnut mittarfiit, imermik innaallagissamillu pilersuiviitminnerunngitsumillu inissiat. Aningaasaqanermut naalak-kersuisup Naaja H. Nathanielsenip (IA) saqqummiussis-summini tamanna oqaatigaa.Polikkerit aserfallatsaaliinissamut ukiorpassuarni aningaa-sanik naammattunik immikkoortitsisarsimanngillat, tassaaningaasaliiffigisartakkat pitsaasuujuaannartinniarlugitimmikkoortitsisarsimanngillat - taamaammat akiligassar-passuit aningaasassaqartinniarlugit politikkerit nassaarniar-tariaqarput.
Kinguaattoorutit sulilu aserfallatsaalingassat aningaa-sassaqartinnissaatNaaja H. Nathanielsenip kinguaattooruteqarneq marlunnikajornartorsiutitaqarnerarpaa: Kinguaattoorutigineqarsimasutqaangerniarlugit aningaasanik qanoq nassaarniartoqassavaaamma suli aserfallatsaaliugassanut aningaasanik qanoqnassaarniartoqassava, akiligassat kinguaariit tulliinut inger-lateqqinneqassanngippat.Aserfallatsaaliinissamut kinguaattooruteqarneq aningaasar-passuarnik naleqartoq, nassuaammi takuneqarsinnaavoq -katillugit 5,77 milliarder koruunit - kisitsisit ukiut tamaasaqaffattarput:Inissiat - 2,1 milliarder koruunit: "Ineqarnermut suliassaq-arfimmi naatsorsuutigineqarpoq taama annertutigiinnassap-pat inissianik isaterinerit amerliartussasut iluarsartuussinis-samullu aningaasartuutit suli amerliartuinnassallutik. Pisariaqartinneqartut ukiut arlaqanngitsut qaangiuppata taa-maallaat Namminersorlutik Oqartussat inissianut attartortit-tagaannut 2025-mi 3 milliarder koruuninngussapput."Timmisartoqarfiit/ Mittarfeqarfinni qulimiguulinnut mittar-fiit - kinguaattoorutit 1 milliard koruuninik naleqassanga-Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:Ib BenjaminsenIlioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:Q-offset v/Ib BenjaminsenTunniussiffissaq kingulleq:Sidste frist for indlevering:7. juli 2022       Normu tulleq saqqummeqqissaaq:Næste nummer udkommer igen:14. juli 2022kujataamlu NNuuttaaaaqqNaqiterisoq / Udgives af:Q-offsetBox 378 • 3920 QaqortoqTlf. 64 29 69 • Mob. 49 44 60e-mail: kujataamiu@gmail.comwww.kujataamiu.gl
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af Rainer PermienKommune Kujalleq promoverer sig ved offentliggørelseaf diverse, i mit synspunkt, nogle mere eller mindre lige-gyldige informationer på hjemmesiden, dog i et nytdesign -et positivt initiativ-, som desværre vedrører kunindirekte hele samfundet. Der savnes mere realistiskeinformationer om udviklingen af byen i forbindelse medbyens største anlægsopgave -lufthavnen. Under et debatmøde på Hotel Qaqortoq, den 24.05.22, blevdeltagerne orienteret om spændende muligheder for en nyudvikling i Kommune Kujalleq, specifikt for Qaqortoq,men kommunen brillerede med mangel på realiserbareambitioner for udviklingen af byens nyeområder. Når jeg tænker tilbage i tiden, inden opførslen af Nuuksførste lufthavn i ´70-erne, oplyste daværende Nuuk Kom-mune med et indlæg i avisen om den kommende byudvik-ling med opførslen af et nyt boligområde -Nuussuaq-. Allerede inden åbning af lufthavnen i 1979 havde Grøn-landsfly opført deres nye boliger for personalet, efterfølgen-de blev opført offentlige boliger og Grønlandsbankens per-sonaleboliger med opstart og byggemodning af områdetved Nigerleq i starten 1980! Vi kan ikke sammenligne Nuuk med vores by Qaqortoq,men hvor er byplanlægningen og beslutningsevne forigangsætte en udvikling af byen? Hvor er Kommune Kujalleq´s ambitioner i 2022? Vi mang-ler byggemodne grunde for både virksomheder og boligerfor borgerne, hvor nu kunne tilbydes de gode og nye mulig-heder i det åbne land mod lufthavnen!
Der blev afholdt borgermøder -kun informationer- omdiverse bebudede visioner, men vi venter stadig på realisti-ske håndfaste tiltag, hvilke blev lovet under borgermøder-ne?Hvorfor er I så tavse og ikke ønsker at fremsætte realiser-bare fremtidsplaner for kommunens borgere, således vi,familierne og erhvervet, kan visualisere og planlægge voresfremtid i kommunen, hvis vi endnu har en fremtid? Lufthavnen i sig selv kan ikke virkeliggøre en udvikling,men kan igangsætte en udvikling, hvis vi griber chancen oghar de nødvendige ambitioner og initiativer for at styrkevores by! Vi kan ikke basere en fremtid på visioner og for-ventninger, men kun på håndfaste og ærlige udsagn frakommunens side.Med respekt for hele samfundet i Kommune Kujalleq, hvorer jeres, politikkernes, ambitioner og hvorfor er I så tanke-vækkende anonyme? Er Jeres interesseområdet et andetsted end at innovere og opbygge en ny blomstrende kom-mune med en fremtid for øje? Dette kræver et engagementog velfungerende samfund med et ressourcestærkterhvervsliv understøttet af kommunens og statens offentligevirksomheder.Kommune Kujalleq burde være stedet, hvor familiernesammen med børnene og unge kan trives og derved blivertil et attraktivt sted for arbejdssøgende, samt kan skabemuligheder for de etablerede og kommende arbejdsgivernemed udsigt til en positiv fremtid. Det er netop vores næstegenerationer vi skal tænke på, forbedre deres elementærevilkår for en uddannelse således, at vi kan tilbyder praktik-pladser til vores unge generationer og derved tilbyder demen fremtid i vores kommune.
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Allamik isumassarsinartigisoq-anngilaq ilikkarnarlunilu suliffeq-arfimmi tusarlugu, ´qanoq allatiliortarpat´. Aqutsinermi, ingerlat-sinermi, ineriartortitsinermiaamma ullutsinni apeqqutini oqal-lisigineqartunik. Nunatsinni angi-soorsuarmi naapikulaarneq ajor-nakusoortarpoq. Kisianni aammaSulisitsisuni ilaasortat ilisimasanikavitseqatigiinneq nuannaarutigi-sarpaat.Taamaattumik Sulisitsisut qaammatit tamaasa eqqartortar-paat, taasagarput `qaammatip suliffeqarfia´. Suliffeqarfiitisiginiartarpagut, sumiiffinni avatangiisinut immikkut ittu-mik iliuuseqarsimasut, aamma atuilluartuunermik, naligiisi-taanermik, assigiinngisitaartunik sulisullit, ilinniarsimaneq,aallarnisaasuuneq imaluunniit immikkut ittumik angusaqar-luarsimaneq.Isumassarsiaqarsimaguit, suliffeqarfik siunissami sorleqqaamatip suliffeqarfiatut taaneqarsinnaasumik, taava uagut-sinnut allanniarina.Qaammammi uani InuaCare oqaluussimavarput.Isikkanik passussinermiit Danish Beauty Award-imutpeqataanissamut toqqagaaneqInuaCare-ip suut tamaasa pigivai: Aallarnisaaneq, atuilluar-tuusumik tunisassiorneq minnerunngitsumillu sumiiffimmiinuussutissarsiummik ineriartortitsineq. Peqatigitillugusuliffeqarfik maligassiuivoq, qanoq ililluni isumassarsiatsia-lak piumassusermik ilungersorlunilu avammut tuniniaaner-mik pilersitsisoq, amerlasuut tulluusimaarutigisaannik.Tassani piumassuseqarluarluni suliaqartoq tassaavoq, AnneMette Koustrup Nielsen. 2008-imi isikkanik passusineq aal-lartippaa, sukkasuumillu ajunngitsumik ingerlalerpoq. Ingerlalluangaaramilu ikiorteqartariaqalerpoq. 
Ukussaminillu Pipaluk Kathrine Nielsen-imit ikiorneqarpoq– peqatigiillutillu tarnngusiorneq pilersippaat, taannalu2014-imi InuaCare-imik ateqalerpoq.MaligassiuisoqAnne Mette isikkanik passussisartutut aallartikkami, sukka-suumik takuaa, nioqqutissiat pisiarineqarsinnaasut kissaati-gineqartutut inngitsut. Soqutiginnilluartutut piumassuseqar-luartutullu ikkami, `akueriinnanngilaa´, taamaammallu tas-sunga taarsiullugu pinngortitami pinnersumi tamatigoortu-milu naasunik ujarlilerpoq – Anne Mette-lu naasunik arfini-linnik nassaarpoq, ammimut paaqqutarinninnermi pitsaasu-nik sunniuteqarluartunik naleqquttunillu nassaarpoq anner-tut akugisinnaasaminik.Laborantitut ilinniarsimanini tunngavigalugu, Anne Mette-pnalunngilaa, sussanerluni, sukkasuumillu isikkanik passus-sisarfiummini atugassanik tarnngutissiorpoq.Nutaamik tunisassiorpoqAallaqqaammut pilersaarutaasimanngikkaluarpoq, tarnngu-tit immikkut tunisassianngussasut. Kisianni sunniutaatajunngingaarmata, pisisartut aperisalersimapput, imminnutilaquttaminnullu pitsissinnaanerlutik – taamaasilluni nutaa-mik tunisassiornissaminut tunngavissaqalerpoq, taamatutAnne Mette nassuiaavoq:”Tarnngut pitsaasoq passussisarfiutinni taamaallaat atugas-siaagaluarpoq. Kisiannili pisisartut angerlaatassaminnik
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piserusuttalerput namminneq allallu atugassaannik – anni-kitsumillu tuniniaaneq aallartippoq”.”Ulloq nuannersuuvoq, pisisartoq siullermeerluni uannutoqarmat: ´Suli piseqqissinnaavungaa?´ Anne Mette oqalut-tuarpoq, nammineerluni ilaquttaminut tunniuttarpaa, aammaisikkanik paaqqutarinninnermiinnaanngitsoq sunniuteqartar-poq, ammattaarli eksem-imik nungutitsisarpoq. Anne Mettenammineerluni arlalinnik assersuutissaqarpoq, tarnngut pso-riasis-imik annikillisitsisartoq. Nammineq taamaattoqarpoqoqaluttuarporlu, tarnngut atoraangamiuk, taava malunnar-tuerutingajalluinnartartoq.Anne Mette-p nammineq misigisani pisisartullu oqaatigisar-tagaat isumaqarput, ullut ilaanni nalujunnaarlugu, sunniutil-immik iliuuseqarsimalluni. Nalunngilaa, nioqqutissiassamikineriartortitsisimalluni, iluaqutaasumik amerlasuunulluikiuutaasinnaasumik – taannarpiarlu tunisassiorluni inger-laqqinnissaminut kaammattuutigilluartarsimavaa nunapiluani avataanilu pisiniarfinni amerlasuuni tunisassanik.”Inuit sianertarput aamma illoqarfimmiitillunga unitsittar-paannga qutsavigalungalu, nioqqutissiama iluaqutaasarnerapillugu. Oqaatigineqartut ingerlaqqinnissannut annertuumiknukittoqutigisarpakka. Allamik isumaqarluartumik takorluu-guqarsinnaanngilanga pitsaanerusumik allat ikiorsinnaallu-git. Nuannersorujussuuvorlu malugalugu, kalaallit tulluusi-maarutisseeqataaffigalugit. Arsaattartutut misigisimavugut –nuna tamakkerlugu tulluusimaarutaasutut, takutikkatsigu,Kalaallit Nunaat aalisagaqarfiinnaananilu aatsitassaqarfiin-naanngitsoq. Kalaallit Nunaat naasunik amerlasuunik peq-arpoq, ukiuni tuusinntilinni atorneqarsimasunik, tassamiakiuussutissanik imaqarput,”Anne Mette oqaluttuarpoq.Annertuumik sinnattoqarpoqAnne Mette Pipalullu 2014-imiilli sukkasoorujussuarmiksulilersimapput. Ullumikkut InuaCare aqqaneq marlunniktunisassiaateqarpoq, sulilu amerlanerusut takkutissapput.Tunisassiat ullumikkut Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi,Hong Kongimi USA-milu tuniniarneqartarput, kisianniangusaqarusulluassuseq annertoorujussuuvoq. Sinnattorivaat, nioqqutissiat pisiniarfissuarni tuniniarneqar-talissasut aamma nunarsuup ilaani suli amerlanerusuni.Maannakkorpiaq InuaCare Beijingimut ingerlaarpoq.Angusat kingullertigut annertuut ilagaat Danish BeautyAward-imut Ukiumut Care & Proctect-imut Akissarsisin-neqartussanut ilanngunneqarsimaneq. Naak InuaCare akis-sarsisinneqartussassatut ilaatinneqaraluarluni, angusaqarus-sunnerat ersarilluarpoq: Tulliani ajugaarusupput.Pinngortitamik ataqqinninneq sumiiffimmilu ineriartortitsi-nermik.Anne Mette-mut Pipalummullu qitiulluinnarpoq, ammimuttarnngutitut tunisassiaat pinngortitamik ataqqinnilluni ineri-artortitsineqarnissaat. Taamaattumik immikkut aamma suli-assatut isigaat pitsaasunik tunisassiornissaq tassungalupeqtigitillugu pinngortitap piuinnarnissaa illersornissaalu.”Sunilluunniit suliaqarnitsinni atuilluartoorusuppugut –poortuutissaniit imarisassaatullu sanaatsinnik.Poortuutigisakkavut atoqqinneqarsinnaasunik aamma asiu-

sinnaasunik sanaajupput. Katersisartuutigut ilinniartittarpa-gut, naasut eqqortumik katersornissaannik taamaasillutiknaaqqissinnaaqqullugit. Assersuutigiinnarlugu pingaaruteq-arpoq, naasup sorlaa ilanngunnagu amusarnissaa.Illuatungaanilli naasumut nukittorsaataasarpoq, iluarsartuu-tilaartarnissaa,” taama oqarpoq Anne Mette.Kisianni aamma InuaCare-mut biologiskimik atuilluartuu-neq kisimi pingaaruteqanngilaq – aamma kissaatigivaatsumiiffimmi suliffissanik pilersitsinissaq. TaamaattumikKalaallit Nunaanni annerpaamik tunisassiorneq ingerlan-neqarpoq.Aallarnisaasunut siunnersuutit pitsaasutAnne Mette ullumikkut angusaminut sangujoraartumikingerlasimavoq. Laborantitut ilinniaqqaarsimavoq kingorna-lu aningaasarsiornermut IT-mullu ilinniarsimalluni. Tamatuma kingunerisaanik Qaqortumi niuernermi ilinniar-fimmi inspektørinngorsimavoq, ilaatigut aallarnisaanermikilinniartitsisuusimalluni. Piffissap ilaani niuernermi ilinniar-fimmiit sulinngiffeqarluni, isikkanik passussineq ilinniarsi-mavaa.Isikkanik passussinermik ilinniarnermini amminut tarnngu-titut tunisassianik soqutiginnilersimavoq. Taamaattumikkingornartigut ilaatigut ammit pillugit ilinniagassat allatassigiinngitsut ilinniarsimavai.”Ilinniakkakka akuleriit imminnut naleqquttuupput ullumik-kut suliannut. Ilinniakkakka tamaasa atorfissaqartippakka,”taama oqarpoq Anne Mette.Anne Mette aperigaanni, suna aallartisaasunut siunner-suutigisinnaaneraa, imatut oqarpoq:Upperivara, tamatta arlalinnik piginnaasaqartugut atorsin-naasatsinnik. Kisianni isumaqartoqassanngilaq, nammineer-luni tamaasa piginnaasaqarfigalugit. Nammineq tamannatimikkut maluginikuuara. Illuatunngaanilli allanik suleqa-teqartariaqarpoq, piginnaasaqartumik, nammineerluni pisin-naanngisanut – aamma suliassanik agguaanissaq pikkoriffi-gisariaqarpoq. Akeqarpoq, kisianni taanna tassaavoqajunngitsunik angusaqarfiusussaq kiffaanngissusermillu.Taanna siullertut pinngaarnertullu siunnersuutissaraara.Aningaasatigut angusassaq ukkatissanngilat. Amerlasuutisumaqartarput, isumassarsissallutik kiisalu pisuunngussal-lutik. Ingerlavik pingaaruteqarpoq aamma sivisusinnaavoq.Namminersortuuneq annertuumik piumasaqarfiuvoq, anner-tuumik soqutigisarialik.Tunniutiinnaqinak. Aqqutigisami amerlasuutigut tamaat isi-gineq ajornartarpoq, kisianni utaqqisinnaassuseqartariaqar-poq iluatsinnissaalu upperisariaqarluni.Kukkuffigisat ilinniarfigisariaqarput. Takuneqarsinnaavoq,isumassarsiat amerlasuut naammassineqarsinnaasanngitsut.Taava kukkussutit ilinniarfigisariaqarput eqqarsaqqillunilu.Ilinniassagaanni kukkussuteqartariaqarpoq.Kukkussutit eqqarsaatigineqassanngillat inuttut nakkussuti-ginissaannik. Aallarnisaasutut nammineq isumassarsiatnammineq suliassatut pigineqartarput, kisianni taamaakka-luartoq ungasillilaarlugit isigisinnaasariaqarput.



Enspris-reformen og general underfinansiering i for-hold til vedligehold betyder, at Nukissiorfiit kører medstort underskud og et gigantisk efterslæb i milliardklas-sen. Priserne skal op, eller tilskuddet skal øges for atløse problemet, lyder konklusionen.Forsyningssikkerheden af strøm og drikkevandskvalitetener på spil, fordi økonomien i Nukissiorfiit er stærkt pres-set. Selskabet har i en redegørelse fra februar 2021 konklu-deret, at situationen er så alvorlig, at der er "reel risiko forflere forsyningsnedbrud og øgede udfordringer med drikke-vandskvaliteten."Revisionsfirmaet Deloitte har kulegravet Nukissiorfiitsøkonomi over en seksårig periode i en såkaldt forvalt-ningsrevision for at finde ud af, om Nukissiorfiit har ret ipåstanden.Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i Deloittes forvaltningsre-vision, og konklusionen er, at Nukissiorfiits beregninger istore træk holder stik.Deloitte peger blandt andet på følgende årsager til, atøkonomien er presset:Nukissiorfiit har siden prisreformen 01.01.2018 realiseretganske store underskud - til eksempel endte underskuddeti 2020 på 153 millioner kroner og i 2021 på 138 millionerkroner.Udfordringerne i forhold vedligeholdelses- og reinveste-ringsniveau har været eksisterende i hele analyseperioden.
Dette kan muligvis henføres til et kontinuerligt pres for atbevare så lave priser på el, vand og varme som muligt. Etpres der kan føre til at virksomheden har disponeret kort-sigtet i form af reducerede omkostninger til vedligeholdelse– også i perioder, hvor priserne har været kostægte.Kolde år giver høj omsætning uden væsentligt øgede drifts-omkostninger, mens varme år giver lavere omsætning udenvæsentligt reducerede driftsomkostninger.Antallet af årsværk er øget med ca. 60 årsværk i – heraf 20årsværk for elever/lærlinge.Nukissiorfiit vil få brug for millioner af kroner ekstra hvertår de kommende år til indhente et efterslæb på omkring 2,4milliarder kroner.Foreslår investeringer på op mod 350 millioner kronerårligtKonkret foreslår Deloitte, at der i første omgang afsættes250-350 mio. kr. i en 2-3 årig periode til såkaldte reinveste-ringer for at indhente vedligeholdelsesefterslæbet. Til sam-menligning er det 200-250 mio. kr. mere end i årene 2018-2020.- Med en sådan handlingsplan vurderes det, at man kanimødegå de umiddelbart største trusler mod forsyningssik-kerhed- og kvalitet, skriver Deloitte.Beløbet burde ifølge Deloittes beregninger kunne strækketil, at Nukissiorfiit både kan indhente det mest akutte efter-slæb samt forhindre, at efterlæbet vokser andre steder.Med revisionen bankes der endnu en gang en pæl igennemholdbarheden af ensprisreformen, hvor det daværendeNaalakkersuisut i 2017 ellers oplyste, at prisnedsættelser-ne blev finansieret af blandt andet besparelser i det offent-lige og rentenedsættelse på langfristede lån til Selvstyret,men i realiteten har reformen undermineret økonomien iNukissiorfiit.Øgede takster eller selvstyretilskud - effektiviseringerskal undersøgesHvis økonomien skal rettes op, medgiver revisor, atNukissiorfiits indtægter skal øges. Det kan enten ske ved,at Nukissiorfiit får lov at sætte priserne op, eller Selvstyretfinder pengene på finansloven og giver dem i tilskud.Nukissiorfiit skal desuden undersøge sine budgetter for atse, om nogle af pengene kan findes via effektiviseringerinternt i selskabet - blandt andet hvis selskabet løser nogleopgaver udover det, der betegnes som kerneopgaver, kan deså skæres væk?- Det er dog ikke sandsynligt, at disse analyser vil vise etråderum, der kan dække finansieringsbehovet ved de fore-slåede forøgelser af vedligeholdelse og reinvesteringer,skriver Deloitte.Med hensyn til styringsformen af Nukissiorfiit, foreslårrevisor, at der kan indsættes en driftsbestyrelse eftersamme model som for i Ilisimatusarfik.- elteknik for fremtiden- Siunissami innaallagisserineqEl-installationerIndustri-installationerServiceSkibs-installationerData-installationerKommunikationAntenneanlægElevatorerBelysningsteknik SikringsanlægPatient- og nødkaldBrandalarm anlægMaskinelektroTermograferingHvidevarerStorkøkkenerDøgnvagtEl butikStort udvalg i lamper og hårdehvidevarerQinigassaqarluartoq qullinik errorsiviitnillataartitsiviit allalluArssarnerit A/SJaraatooq B-13053920 QaqortoqTlf:   642030www.arssarnerit.glqaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd.tlf. 494525Vagttlf.:      494530

Revision:Derfor står Nukissiorfiit i økonomiske problemer til halsen



For at sikre fritidstilbud til borgerne i Narsarsuaq fore-slår kommunalbestyrelsesmedlem Naja Lund (IA) etab-lering af kunstgræsbane.På trods af en fremtid uden atlantlufthavn vil kommunalpo-litiker have en ny kunstgræsbane i Sydgrønland.Det er kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Kujalleq, Naja Lund (IA), der har stillet et forslag om anlæggelse afen kunstgræsbane i Narsarsuaq.Fritidstilbud til borgerneHun begrunder sit forslag med, at Narsarsuaq ikke bliverlukket som bygd, når lufthavnen lukker og at kommunalbe-styrelsen har en forpligtelse til at sikre fritidstilbud til bor-gerne, fremgår det af referatet fra det seneste kommunal-bestyrelsesmøde i kommunen.- Da det på nuværende tidspunkt ikke er kendt, hvor mangeborgere, der vil blive boende i Narsarsuaq, vurderes detmest hensigtsmæssigt, at diskussionen om kunstgræsbaner iNarsarsuaq eller for så vidt i kommunens bygder, tages opsom et særskilt punkt i udvalg for Skoler, daginstitutioner,kultur, fritid og beskæftigelse, skriver Naja Lund i sit for-slag.Kommunen har tre kunstgræsbanerKommunalbestyrelsens Økonomi og erhvervsforvaltningensindstilling godkendes ved flertalsvalg og sendes til Skole,daginstitution, beskæftigelse og kultur fritid.Der er i forvejen anlagt kunstgræsbaner i Qaqortoq, Narsaqog Nanortalik, til en pris på i alt 18.3 millioner kroner.Udfører alt arbejdeinden for:JordarbejdeBorearbejde & SprængningsarbejdeVandledningsarbejde & KloakarbejdeTerrænarbejde & BelægningsarbejdeHalvrørsarbejdeBetonarbejdeVVS-arbejdePostboks 420, 3920 QaqortoqTlf.: 64 20 44Jens Tikile Simonsen • Mobil: 49 76 77E-mail: jenst@qef.glNikki Davidsen • Mobil: 24 17 17E-mail: jenst@qef.gl
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Nukissiorfiit annertuumik amigartooruteqarluni inger-lanera aamma milliardilikkaanik kinguleruttoornera,akinik assigiissitsilluni aaqqissuusseqqinnerup nalingin-naasumillu aserfallatsaaliinissamut aningaasaliinikinne-rup kinguneraa. Ajornartorsiut aaqqinniarlugu akitqaffanneqartariaqarput, imaluunniit aningaasaliissutitqaffanneqartariaqarput, tamanna inerniliunneqarpoq.Nukissiorfinni aningaasaqarnerup tatisimaneqarnerujussuapissutigalugu innaallagissamik pilersuinermut aamma ern-gup pitsaassusaanut sunniuteqarsinnaavoq. Pissutsit ilunger-sunarluinnarmata “pilersuinermi kipisooratarsinnaanermutaamma erngup pitsaassusaanut tunngasumik unammilligas-saqarnerulertussaasoq” ingerlatseqatigiiffiup februar 2021-imi nassuiaammi inerniliuppaa.Kukkunersiuisarfiup Deloittep Nukissiorfiit ukiuni arfinilin-ni aningaasaqarnerat, ingerlatsinermik kukkunersiuillunimisissoqqissaarpaa, Nukissiorfiit oqariartuutaa eqqornersoqpaasiniarlugu.Sermitsiaq.AG Deloittep ingerlatsinermik kukkunersiuine-ranik takunnikkumanikuuvoq, tassanilu Nukissiorfiit naat-sorsuusiaat amerlanerit eqqortut inerniliunneqarpoq.Aningaasaqarnikkut tatisimaneqarnermut pissutaasut Deloittep ilaatigut makku tikkuarpai:Nukissiorfiit akinik aaqqissuusseqqittoqarneraniilli01.01.2018-mit annertuumik amigartooruteqartarpoq –assersuutigalugu 2020-mi 153 millionit koruuninik amigar-tooruteqartoqarpoq aamma 2021-mi 138 millionit koruuni-nik.Aserfallatsaaliinernut aningaasaleeqqinnernullu tunngatillu-git unammilligassat misissuinerup ingerlanera tamaat piup-put. Tamanna innaallagissamut, imermut kiassarnermulluakit appasitsinniartuarneqarnerannik pissuteqarsinnaapput. Tatisimanninneq suliffeqarfiup piffissaq qaninnerusoq eqq-arsaatigalugu aserfallatsaaliinermut aningaasat annikillineq-arneranik kinguneqarsinnaasoq – aamma piffissami akitnaleqqunnerisa nalaanni taamaassinnaalluni.
Ukiut nillertut qaffasissumik kaaviiaartitaqarfiusarputingerlatsinermut aningaasartuutinik malunnaatilimmik qaf-faaffiunngitsumik, ukiut kiattut appasinnerusumik kaaviia-artitaqarfiusartut malunnaateqarpallaanngitsumillu annikin-nerusumik ingerlatsinermut aningaasartuuteqarfiusarlutik.Sammisat ukiumut annertussusiat 60-it missaannik qaffari-arsimapput – taakkunannga ilinniartunit 20-t.Nukissiorfiit ukiut tamaasa ukiuni tulliuttuni 2,4 milliarderkoruuninik kinguleruttoornerit anguniarlugit saniatigut mil-lioninik pisariaqartitsisassaaq.Aningaasaliinerit ukiumut 350 millionit koruunit siunner-suutigigaat.Aallaqqaammut 250-350 mio. kr. piffissami ukiuni marlun-ni pingasuni aserfallatsaaliinernut angummanniarluni anin-gaasaleeqqinnernut taaneqartartunut, Deloitte siunnersuu-teqarpoq. Ukiunut 2018-2020-mut sanilliullugu 200-250mio. kr.-nik amerlanerupput.- Pilersuinermut pitsaassutsimullu isumannaatsuutitsiner-mut aarlerinartut annerit taama periusissatut pilersaarusior-nikkut naammassineqarsinnaaneri nalilerneqarpoq, Deloitteallappoq.
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Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsimut ilaasor-tap Naja Lundip (IA) Narsarsuarmi ivigaasanik arsaat-tarfiliortoqarnissaanik siunnersuuteqarpoq.Kommune Kujallermi ivigaasanik arsaattarfimmik pilersit-sisoqaqqinnissaa siunnersuutigineqarpoq.Kommunalbestyrelsimut ilaasortap Naja Lundip Narsarsu-armi ivigaasanik arsaattarfiliortoqarnissaa siunnersuutigaa.Sunngiffimmi neqeroorutitMittarfik matuppat Narsarsuup nunaqarfittut matuneqartus-saannginnera kiisalu innuttaasunut sunngiffimmi neqeroo-ruteqarnissamik kommunalbestyrelsippisussaaffeqarnera Naja Lundip siunner-suummini tunngavilersuutigaa, Kom-muneKujallermi kommunalbestyrelsip ataatsi-miinneranit allaqqasoqarpoq.- Inuit qassit Narsarsuarmi najugaqaannar-nissaat massakkut ilisimaneqanngimmatNarsarsuarmi imaluunniit kommuniminunaqarfinni ivigaasanik arsaattarfeqarnis-saa im-mikkut oqaluuserisassanngorluguAtuarfinnut, meeqqerivinnut, kulturimutsunngiffimmut
suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami oqaluuserineqarnissaatulluarnerpaasorineqarpoq, Naja Lund siunnersuumminiallappoq.Kommuni pingasunik ivigaasaaqqanik arsaattarfeqarpoqAningaasaqarnermik inuussutissarsiornermik ingerlativiupinassutaa akuerineqarpoq, ataatsimiititaliamut susassaqar-tumut paasissutissiinertut ingerlatinneqarluni.Kommune Kujallermi Narsaq, Qaqortoq aamma Nanortalikivigaasaaqqanik arsaartarfeqarpoq, pilersinneqarneri katillu-git 18,3 million koruuninik akeqarluni.OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.glÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 16.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag LUKKETUdbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 16.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 12.00Derefter betjening via automatPALBY-mi niivertoqNNaarrssaarrssuuaarrmmii    iivviiggaaaassaanniikk    aarrssaa--aattttaarrff iittttaaaarrnniissssaaaa    kkiissssaaaattiiggiinnee--qqaarrppooqq
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Intet er mere inspirerende oglærende for en virksomhed end athøre, ’hvordan gør de andre’. Detgælder indenfor ledelse, drift,udvikling og tidens andre aktuellespørgsmål. I vores store land erdet svært at mødes tit. Men ogsåGrønlands Erhvervs medlemmerhar glæde af at dele viden.Derfor fortæller Grønlands Erhvervhver måned om det, vi kalder ’måne-dens virksomhed’. Vi sætter fokus påvirksomheder, der har gjort noget særligt i lokalmiljøet ogfor bæredygtighed, ligestilling, diversitet, uddannelse,iværksætteri eller har opnået et særligt godt resultat.Har du en idé til hvem, der kunne være månedens virksom-hed fremover, så skriv endelig til os.I denne måned har vi talt med InuaCare.Fra fodpleje til Danish Beauty AwardInuaCare rummer det hele: Iværksætteri, bæredygtig pro-duktion og ikke mindst lokal erhvervsudvikling. Samtidiger virksomheden et forbillede på, hvordan en god idé kobletmed vilje og ihærdighed kan udvikles til et eksporteventyr, som mange er stolte af.Bag står en vaskeægte ildsjæl, Anne Mette KoustrupNielsen. I 2008 starter hun med fodpleje, og hurtigt går detgodt. Faktisk så godt at Anne Mette må have hjælp. Det fårhun fra sin svigerdatter Pipaluk Kathrine Nielsen – og sam-men skaber de det cremeeventyr, der i 2014 kommer til athedde InuaCare.DrivkraftenDa Anne Mette starter som fodterapeut, erfarer hun hurtigt,at produkterne på markedet ikke virker som ønsket. Somden engagerede, dedikerede sjæl, hun er, accepterer ikke’bare’, men går i stedet på urtejagt i den smukke, alsidigenatur – og det lykkes Anne Mette at finde seks urter, der ergodt og effektivt kan bruges som hovedingredienser i natur-lige hudplejeprodukter.Med en uddannelse som laborant i bagagen, ved AnneMette, hvad hun skal, og hurtigt laver hun cremer til brug ifodklinikken.Nyt forretningsbenOprindeligt er det ikke en del af planen, at cremerne skalsælges som et selvstændigt produkt. Men de virker så godt,at kunderne begynder at spørge, om de kan købe til sig selvog deres familier – og det bliver starten på et nyt forret-ningsben, forklarer Anne Mette:”Den gode creme skulle egentlig bare bruges i min egenklinik. Men kunderne ville gerne købe den med hjem til sigselv og andre – og det startede et lille salg.”
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”Det var en stor dag, da en kunde første gang sagde til mig: ’Kan jeg købe noget mere?’,” fortæller Anne Mette, derselv har givet det til sin familie, og oplevet at det ikke barevirker i fodplejen, men også har fjernet eksem. Selv harAnne Mette flere eksempler på, at cremen dæmper sympto-mer på psoriasis. Hun har det selv og fortæller, at når hunbruger cremen, har hun stort set ingen symptomer.Anne Mettes egne oplevelser koblet med kundernes tilbage-meldinger betyder, at hun i dag ved, at hun har gjort en for-skel. Hun ved, at hun har udviklet et produkt, der hjælperog gavner mange – og netop dét er hendes drivkraft til atproducere til salg i butikker mange steder i ind- og udland.”Folk ringer og stopper mig i byen og takker, fordi produk-tet hjælper dem. Deres tilkendegivelser giver mig et kolos-salt drive. Jeg kan ikke forestille mig noget mere menings-fyldt end at hjælpe andre. Og så er det ekstremt dejligt atmærke, hvordan vi er med til at gøre grønlænderne stolte. Vi føler os som et fodboldhold – hele nationens stolthed,fordi vi viser, at Grønland er mere end fisk og råstoffer.Grønland er rig på planter, man har brugt i tusindvis af år,fordi de er immunstyrkende,” fortæller Anne Mette.Drømmer stortAnne Mette og Pipaluk har haft fart på siden starten i 2014.I dag har InuaCare 12 produkter på hylderne, og flere er påvej. Produkterne forhandles i dag flere steder i Grønland,Danmark, Hong Kong og USA, men ambitionerne er sky-høje. De drømmer om, at produkterne skal forhandles istormagasiner og i endnu flere dele af verden. Allerede nuer InuaCare på vej til Beijing.Et af de seneste store resultater er nomineringen til DanishBeauty Award i kategorien Årets Care & Protect Pris. Ogselvom InuaCare er stolte af nomineringen, er ambitionerneikke til at tage fejl af: Næste gang vil de vinde.Respekt for natur og lokal udviklingDet er helt centralt for Anne Mette og Pipaluk, at dereshudplejeprodukter bliver udviklet med respekt for naturen.Derfor er missionen også at lave gode produkter og samti-dig bevare og beskytte naturen.
”Vi vil være bæredygtige i alle aspekter – lige fra emballa-ge til de ingredienser, vi bruger. Vores emballage er frem-stillet i genbrugelige og nedbrydelige materialer. Og viuddanner vi vores samlere, så urterne bliver plukket på denrigtige måde og kan gro igen. Det er f.eks. vigtigt, at viikke hiver op med rod. Til gengæld er det en styrkelse forplanten, at vi jævner ud i den,” siger Anne Mette.Men ikke kun den biologiske bæredygtighed er vigtig forInuaCare – de ønsker også at skabe arbejdspladser i lokal-området. Derfor er mest mulig produktion bevaret iGrønland.Gode råd til iværksættereAnne Mette har haft en kringlet vej til, hvor hun er i dag.Hun er oprindeligt uddannet laborant efterfulgt af enuddannelse i økonomi og IT. Det har gjort hende til inspek-tør på handelsskolen i Qaqortoq, hvor hun bl.a. har under-vist i iværksætteri. Da hun på et tidspunkt har orlov frahandelsskolejobbet, bruger hun tiden på at uddanne sig iklinisk fodpleje.Uddannelsen i klinisk fodpleje skaber interessen for hud-plejeprodukter. Derfor tager hun efterfølgende en rækkealternative uddannelser, bl.a. i hudterapi.”Blandingen af mine uddannelser går op i en højere enhedmed det, jeg laver i dag. Jeg har brug for alt, hvad jeg harlært,” siger Anne Mette.Spørger man Anne Mette, hvad hendes råd til andreiværksættere er, siger hun:Jeg tror på, at vi har alle nogle kompetencer, vi kan udnyt-te. Men man må ikke tro, at man kan det hele selv. Det harjeg mærket på egen krop. Man skal i stedet samarbejde mednogen, der kan det, man ikke selv kan – og være god til atuddelegere. Det koster, men det er det, der giver både suc-ces og frihed. Det er mit første og vigtigste råd.Lad være med at fokusere på bundlinjen. Der er mange, dertror, at man skal have en idé, og så bliver man rig. Processen er vigtig, og den kan være lang. Det kræver såmeget at være selvstændig, så man skal brænde for det.Giv ikke op. Det virkeruoverskueligt mange gange iløbet af processen, men manskal være tålmodig og tro på,at det lykkes.Man skal lære at sine fejl.Det viser sig, at mange idéerikke kan følges til dørs. Såman skal lære af sine fejl ogtænke videre. Man er nødt tilat fejle for at lære.Man må ikke tænke på sinefejl som et personligt neder-lag. Som iværksætter ejerman sine idéer som et hjerte-barn, men man skal alligevelkunne distancere sig fra det.Sydgrønlands El ApSV/ Per HolmAlt I El udføresPer Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58Værksted . . . . . . . . . . . . . .   64 34 81E-mail: sydel3920@gmail.comPostboks 527 • 3920 Qaqortoq



Eqqartuussivitsigut suliani marluni aalajangiiffigineq-arsimavoq, Nukissiorfiit innuttaasunik akileeqqusiner-mi inatsisit unioqqutillugit akitsuutinik akileeqqusisi-manerat, innuttaasut akiligassinneqarsimasut akiliival-laarsimagamik aningaasat akiliutigisimasatik utertissa-vaat.Inatsimmik kukkusumik paasinnissimaneq pissutaalluniinuppassuit akitsuutinik akileeqquneqarsimapput, Nukis-siorfiit Sermitsiaq.AG-mut taamatut ilisimatitsissuteqarput.- Ernianut inatsit paasinninnerput tunngavigalugu malissi-mavarput, eqqartuussivimmili tamanna kukkusuusoq aala-jangiunneqarsimalluni, aningaasaqarnermi pisortaq PierreVassard oqarpoq.Siullermik Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi tullianilluNunatta Eqqartuussiviani nassuiaatigineqarsimavoq,Nuissiorfiit inatsit unioqqutillugu akiligassiinermik suliaq-arsimasut.- Inatsit malittuaannarparput sullitavullu akiligassatik sin-nerlugit akiliuteqartussaanngillat, taamaammat suliaqmanna uagutsinnut soorunami uggornarpoq, aningaasaqar-nermi pisortaq oqarpoq.Taassuma erseqqissaassutigaa, ajornartorsiummit sunner-neqarsimasut tassaasut sullitat akiliisitsiniartarfimmutinnersuunneqarsimasut aamma sulliat ukiuuneraniNukissiorfinnit pilersorneqarnerminni pilersorneqarunnaar-simanngitsut.Ukiut tallimat kingulliit suliaasimasut misissorneqartutSullitat akileeqqusissummik aallaqqaammut marloriarlutiknassinneqartarput, tamatuma kingornatigut Nukissiorfiitsulliap akiligassaminik akiliuteqarnissaata tunaanut piler-suinertik unitsikkallartarpaat, taamalu akileeqqusissummiimmikkut akitsuusiisoqartarani, Nukissiorfinnit ilisimatit-sissutigineqarpoq.Nukissiorfiit siusinnerusukkut sultanut akiligassaminnikakiliisimanngitsunut akileeqqusissummik pingasoriarlutikamerlanerusoriarlutilluunniit nassiussisarsimapput, eqqar-tuussivimmilli aalajangiunneqarsimavoq, akiligassami ata-atsimi arlalinniluunniit akiligassaqartoqaraluarpalluunniitakileeqqusissutinik pingasunik taamaallaat nassiussisoqar-sinnaasoq.Sullitallu qanoq amerlatigisut akileeqqusissutinik amerla-vallaanik akiliuteqarsimanersut Nukissiorfinnit suli tamak-kiisumik takuneqarsinnaanngilaq. - Akileqqusissutinut akitsuusiisarneq eqqarsaatigalugu ukiu-ni tallimani kingullerni akileeqqusissutaasarsimasut Nukis-siorfinnit misissorneqaleruttorput, akileeqqusissummulluatatillugu akitsuutinik akiliivallaartarsimasut akiliutigisi-masaat utertinneqassallutik.To retsinstanser har afgjort at Nukissiorfiit har opkræ-vet ulovligt antal rykkergebyrer fra borgerne.Virksomheden arbejder nu på at finde frem til borgere,

der har betalt for meget, så de kan få deres penge tilba-ge.Det er forkert tolkning af lovgivningen, der er skyld i formange opkrævede gebyrer, oplyser Nukissiorfiit tilSermitsiaq.AG.- Vi har fulgt rentelovens standard, som vi tolker den, ogdet har retten altså besluttet er forkert, siger økonomidirek-tør Pierre Vassard.Forklaringen kommer efter at først Retten i Grønland ogefterfølgende Landsretten har vurderet at Nukissiorfiitspraksis omkring inkassosager har været i strid med loven.- Vi følger altid loven og vores kunder skal ikke betale formeget, derfor er det her selvfølgelig en ærgerlig sag for os,siger økonomidirektøren.Han understreger, at problemet kun berører de kunder, derer sendt til inkasso og de kunder, hvor Nukissiorfiit ikkekan afbryde forsyningen i vinterperioden.Tjekker sager fem år tilbageNuværende kunder med restancer modtager i første omgangto rykkere, hvorefter Nukissiorfiit afbryder forsyningen,indtil kunden har betalt sin restance og der pålægges ikkeyderligere rykkergebyr oplyser Nukissiorfiit.Tidligere har Nukissiorfiit sendt flere end tre rykkere til dekunder, som har flere ubetalte fakturaer, men retten harafgjort, at der kun må sendes tre rykkere i alt, uanset omdet er på en eller flere faktura.Hvor mange af kunderne der så har betalt for mange rykke-re har Nukissiorfiit endnu ikke et overblik over.- Med hensyn til rykkergebyr, så er Nukissiorfiit ved atgennemgå sagerne fem år tilbage og vil tilbagebetale dekunder, som har betalt mere end tre rykkergebyrer, efter-hånden som vi bliver bekendt med dem.
Sullitat Nukissiorfinnit aningaasanik utertitsiffigineqassasutKunder kan få penge tilbage fra Nukissiorfiit



- Ua aqagu Sverigemut nuukkaluaruma svenskisut im-minut taanavianngilanga immaqaluunniit qallunaatutDanmarkimut nuukkuma, ilaat taama akissuteqarpoq.Kina kalaaliua?Apeqqut taanna Inatsisartuni aasaanerani sulinngiffeqarto-qalinnginnerani politikkikkut sapaatip akunnerata siulianiqitioqqippoq. Siunnersuut Naleqqamit siunnersuutigineqar-poq, taannalu ukiuni marlungajanni kinguartinneqareersi-mavoq.Innuttaaneq:Naalagaaffiit Peqatigiit kikkut tamarmik innuttaanissamin-nut pisinnaatitaaffeqartut aalajangersarpaa.Innuttaaneq inuup nunami innuttaasut allat assigalugitpisinnaatitaaffeqarnissaanik ilaqarpoq. Matumani qinersi-sinnaatitaaneq ilanngullugu.Immikkut inuiaassuseq:Inuiaassuseq kulturikkut ataatsimeernermut soorlu oqaatsi-nik, upperisanik atikkersornermullu attuumassuteqartumutatorneqartarpoq.Taanna inuup timikkut kingornussaanut aamma innersuus-sutaasinnaavoq.Paasissutissarsiffik: Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Institutti- Tassami nunatsinni najugaqartut tamarmik nunatsinniinnuttaassuseqartut oqaannarsinnaanngilagut. Nunani allanitaamaaliorneq ajorput, Naleqqamit Pele Broberg KNR-imutsapaatip akunnerata siuliani oqarpoq.Namminersorlutik Oqartussat pillugit inatsimmi oqaaserta-liineq oqallinnermut tunngaviuvoq. Tassani kalaallit inuitnunatta qaqugu namminiilivinnissaa aalajangissagaat allas-simavoq.Tassa piffissaq naleqqutilerpat kalaallit inuit namminiilivin-nissaq pillugu aalajangiissapput. Kinali kalaaliunersoq nas-suiaatigineqanngilaq, taamaammat kiap imminut kalaallisuttaasinnaaneranut apeqquterpassuupput.- Ullumikkut inatsimmi kalaaleqanngilaq. Tamatta danski-sut innuttaassuseqarpugut. Maani inunngornikut tamarmikdanskisut innuttaassuseqarput.- Namminiilivinnissaq siunissami taasissutigineqannginne-rani kalaaleq qanoq ittuunersoq inatsimmi allanneqartariaq-arpoq, Pele Broberg oqarpoq.
- Hvis jeg nu flyttede til Sverige i morgen, så ville jegikke kalde mig selv for svensker. Jeg ville heller ikkekalde mig selv for dansker, hvis jeg flyttede tilDanmark, lyder et svar.Hvem er grønlænder?Det spørgsmål er igen taget en tur i den politiske manege,inden sommerferien lukkede Inatsisartut i sidste uge. Debatoplægget er fra Naleraq, der har måttet se deres for-slag blive skubbet i næsten to år.Statsborgerskab:FN slår fast, at alle har ret til et statsborgerskab.Et statsborgerskab indebærer, at en person har rettighederpå linje med alle andre statsborgere i landet. Herunder ret-ten til at stemme.Etnicitet:Etnicitet bruges om et kulturelt fællesskab, som er bundetop på for eksempel sprog, tro og beklædningsdele.Det kan også henvise til en persons genetiske slægtskab.Kilde: Institut for Menneskerettigheder- Altså vi kan ikke bare sige, at alle, som bor i Grønland,er statsborgere i Grønland. Sådan gør man ikke i andrelande, sagde Pele Broberg fra Naleraq til KNR i sidste uge.Udgangspunktet for diskussionen er en formulering iSelvstyreloven. Dér står der, at det er det grønlandske folk,der bestemmer, hvornår Grønland bliver selvstændigt.Altså er det, det grønlandske folk, der skal stemme omselvstændighed, når det på et tidspunkt bliver relevant. Derer dog ikke en definition af, hvem det grønlandske folkpræcist er – så der er meget på spil, når man taler om, hvemder kan kalde sig grønlænder.- I dag findes der ikke grønlændere i loven. Vi er alle dan-ske statsborgere. Alle, som bliver født her, er danske stats-borgere, sagde Pele Broberg om grunden til, at Naleraq harværet primus motor på debatten i Inatsisartut.
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Boliger, forsyningsanlæg og lufthavne er de store poster,fremgår det af Politisk Økonomisk Beretning.I denne uge fremlægger Naalakkersuisut Politisk Økono-misk Beretning, som er Naalakkersuisuts egen status påøkonomien her i landet.Et centralt punkt i redegørelsen handler om det store vedli-geholdelsesefterslæb på Selvstyrets såkaldte kapitalapparat “det vil sige eksempelvis lufthavne, heliporte, vand- ogstrømforsyningsanlæg og ikke mindst boliger. Det påpegernaalakkersuisoq for finanser Naaja H. Nathanielsen (IA) isit forelæggelsesnotat.Over en lang årrække har politikerne ikke fået afsat til-strækkeligt med penge til vedligehold, så standarden påkapitalapparatet kunne opretholdes - derfor ligger der nuen stor regning, som politikerne skal forsøge at finde pengetil.Penge til efterslæb + penge til fortsat vedligeholdNaaja H. Nathanielsen peger på, at efterslæbet giver toproblemer: Hvordan finder man penge til at indhente efter-slæbet, og hvordan finder man penge til fortsat vedlige-hold, således at man ikke igen sender regningen videre tilnæste generation.Og det er alarmerende tal for vedligeholdelsesefterslæb,som fremgår af redegørelsen - i alt 5,77 milliarder kroner -et tal som bliver større for hver år:Boliger - 2,1 milliard kroner: "På boligområdet estimeresdet, at såfremt det nuværende niveau fortsættes, vil detmedføre en stigning i nedbrydning af boligmassen og enfortsat eskalering af udgifter til renovering. Behovet vil omfå år alene for selvstyrets udlejningsboliger runde 3 mia. kr.i 2025."Lufthavne/heliporte i Mittarfeqarfiit - estimeret 1 milliardkroner: "Et reinvesteringsefterlæb som forudsætter priorite-
ringer for at opretholde de flyvesikkerhedsmæssige mind-stekrav, og som vil skulle indhentes over den kommendeårrække."Energiforsynings anlæg i Nukkissiorfiit - 2,4 milliarder kro-ner: "Efterslæbet kan i vidt omfang, men ikke kun, førestilbage til ensprisreformen fra 2018, som medførte en re-duktion i Nukissiorfiits indtægter på mere end 150 mio. kr.om året på grund af prisnedsættelser. Dette indtægtstab blevkun delvist kompenseret, og virksomhedens økonomi erderfor ikke i balance i dag. Det foreløbige estimat for vedli-geholdelsesefterslæb i Nukissiorfiit anslås til 2,4 mia."Havne - 270 millioner kroner: "Der er årligt afsat 25,2mio. kr. på finansloven til reinvesteringer i havne. Det ræk-ker alene til det mest nødvendige vedligehold og kun imeget ringe grad til forbedringer af havnefaciliteterne. Dette gør, at landets havnefaciliteter i udstrakt omfang ikkeer tidsvarende. Landgangsfaciliteterne er mange steder ikkeegnede til børn, ældre og folk i øvrigt med gangbesvær. Også erhvervslivet har mange steder utilstrækkelige vilkår."Nathanielsen: Vi kan ikke være andet bekendt- Det fremstår med al tydelighed, at der mangler midler tilvore fælles faciliteter, boliger, lufthavne, energiforsyningsamt havne med mere. Disse faciliteter er vi alle, både bor-gere og erhvervsliv, afhængige af og de udgør en kritiskramme om vores samfund, skriver Naaja H. Nathanielsenom efterslæbet og fortsætter:- Vi kommer i den forbindelse ikke udenom at drøftefinansieringen af de store efterslæb, da vi ikke være andetbekendt overfor befolkningen.Ifølge naalakkersuisoq vil det kræve en plan over flere årti-er, for at indhente efterslæbet. Emnet vil indgå i de kom-mende finanslovsforhandlinger.
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