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af Rainer PermienMed tak til Kommune Kujalleq´ borgmester for et svarpå mit indlæg i Kujataamiu Nutaaq Nr. 23 ”Prioriteressamfundet i Kommune Kujalleq?” Det er prisværdigt,at nogen giver deres besyv på mine synspunkter.Kære borgmesterMine læserindlæg er ikke kun for kritisere myndighederne,men for at gøre opmærksom på de væsentlige mang- ler ogbehov i samfundet. Problemer har hobet sig op i løbet aftiden uden en løsningsmodel fra myndighederne.En kritisabel mangel på nødvendige informationer til bor-gerne, for derved at fratage dem grundlæggende mulig-heder, for at udvikle deres erhverv. Kommunen burde indse,at udviklingen ikke går som forventet!ErhvervetErhvervsudviklingen er nøglen til samfundets velfærd ogved en ikke optimal eller eksisterende udvikling vil detøkonomiske grundlag forsvinde for kommunen med endegenerering og affolkning af samfundet. Hvad er sket i desidste 20 år;  fraflytninger i kommunen, økonomisk regres-sion i samfundet! Hvilke af dem er Jeres mål?Dette scenarie har stået på i mange år uden at nogen i den-ne ansvarlige myndighed, hvis der i realiteten eksisterer enmyndighed, har sørget for forbedringer i form af bygge-modninger og derved støtte op om erhvervet.Erhvervet mangler aldeles nye interesseområder, nyeerhvervsgrene, som kommunen / ISG burde yde hjælp til,ved at etablere kontakter til interessenter og virksomheder iog udenfor kommunen.ISGKommunen etablererede i 2019 ISG med erhvervsrådetmed kundgørelser til virksomhederne om nye og positive
forandringer for erhvervet, men siden er blevet ISG enaldeles tavs og initiativløst institution!Min opfattelse af et erhvervsråd er en aktiv aktør for alleerhverv med tæt kontakt til erhvervet og en pro- gressiv ogopsøgende medspiller i samarbejde på alle erhvervsområ-der. Et frugtbart samarbejde kan kun fungerer med en aktivgensidig kontakt mellem alle parter og et to ledet bindeledmellem erhverv, ISG og kommunen. Derfor skal vi have etvæsentlig mere synligt og inspirerende erhvervsråd i ISGmed planer for udviklingen i fremtiden, hvor rådets ellerkommunens konsulenter fysisk opsøger erhvervet, ikke kunfor etablere kontakter, men lige så, for at undersøge beho-vet og understøtte ønskerne hos de enkelte erhvervsdriv-ende i by og bygd. Dette kræver et fysisk engagement, forat fremme en innovativ udvikling af erhvervet.Kaffen kan også nydes hos erhvervet med konstruktivesamtaler!Informationer til samfundet I mine læserindlæg prøves gentagne gange at gøre opmærk-som på store mangler af informationer og respons fra kom-munen, som er en utrolig vanskelig medspiller med en uli-
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MitID-imut ikaarsaariarneq utoqqarnut interneteq-anngitsunut ajornartorsiortitsisoq, Utoqqaat Illersui-suat oqarpoq. Taassuma utoqqaat MitID-taarsinna-annginnerat misissorsimavaa.NemID atorunnaartoq MitId-mik taarserneqarmat nunatsin-ni utoqqaat amerlasuut nalorsaramik MitID-qalersimanngit-sut, Nunatsinni Utoqqaat Illersuisoqarfiata misissuinerminipaasivaa.KNR-illu paasivaa, kommunini tallimaasuni ataasiinnaqMitID-mik atuisunngortitsisinnaanngorsimasoq.Utoqqaat interneteqanngitsut ajornartorsiornersaapputMitID utoqqarnut interneteqanngitsunut internetimillu atui-sinnaanngitsunut paatsiveerusimaartitsivoq. TamannaUtoqqaat Illersuisuata allattoqarfiata Aasianni, IlulissaniQaqortumi Nuummilu utoqqaat peqatigiiffiinut paasiniaa-nermini paasivaa:- Assersuutigiinnarlugu Aasianni peqatigiiffimmi 35-nikilaasortaqarsimapput, marluinnaat MitID-imik atuisunngor-simapput.Utoqqaat illersuisuat Inga Egede taama oqarpoq.Qaqortumi utoqqaat peqatigiiffiani siulittaasup StinaLundbladip MitID aamma nalorsaatigaa.- Kisimiikkaangama uanga nalusarpara, soorlu nuussinias-saguma bankimut ikiorneqanngikkuma naluara. Soorlumigooq oorersivugut ilaa? Taava periaraluaraangamaoqartarput - tassuunaatigut nuussissaatit - kisianni nalunar-tarami. Taamaasilluni nuanniilliornartarami. StinaLundblad taama oqaluttuarpoq.Kommunit innuttaasunik sullissinerminnik pimoorussineru-sariaqartut, utoqqaat illersuisuat Inga Egede isumaqarpoq:- Taamaattumik pisortat kommunit tuaviornerpaamik sule-
qatigilllutik taanna ajornartorsiut qaangernissaa sulissutigi-sariaqarpaat.Kommunit atuisunngortitsisarnissamut suli utaqqisutNunatsinni kommunini tallimaasuni KommuneqarfikSermersooq kisiartaaalluni MitID-imik atuisunngortitsisar-nissamut akuerisaavoq.Qeqqata kommuniata sapaatit akunnerani uani MitID-mikatuisinnaanngortitsinissamut akuerineqarnissaa ilimanartoq,innuttaasullu 10 procentiisa suli MitID-qanngitsut decem-barip qiteqqunnerani MitId-taarnissaat ilimanartoq, sulisui-nut pisortaq Hans Christian Sværd allappoq.Avannaata Kommuniata januaarip qiteqqunnerani tamannapissarsiarisagaaa, aningaasarnermut pisortaanerugallartoqKarl Kristian Kristoffersen allappoq.Kommuneqarfik Sermersooq kommunini kisiartaalluniMitID-qalersitsisinnaanissamut akuerisaavoq.Kommunit allat assigiinngitsunik peqquteqartumik suli aku-ersissuteqanngillat.Kommune Qeqertallip qaqugu akuerisaanissaa aningaasaq-arnermut pisortaap Nicolai Odgaard Jensenip suli naluaa.Kommune Kujalleq paasissutissanik aamma utaqqivoq.MitID-mik atuisunngortitsisarnissaanut suleriaasissat maan-na nutarsarneqartut akuerisaanissaminnullu sivisujunnaar-toq, allattoqarfimmi pisortaq Max Heilmann Larsen allap-poq. Kommune Kujallermi innuttaasut 13 procentii suliMitID-taarsimanngillat.Qeqqata Kommuniata sulisussaaleqigami akuersissutitaar-nissaq naammassinaveeqqagaa, Pisortaanerup sulisuinutpisortaq Hans Christian Sværd allappoq.Avannaata Kommuniani kinguaattoornermut pingaartumiknunaqarfittaminni kinaassutsimik uppernarsaatinik atorsin-naasunik amigaateqarneq peqqutaasoq, aningaasaqarner-mut pisortaq Karl Kristian Kristoffersen allappoq.
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Der har været travlt i Qaqortoq, siden et chartret fragt-skib fra hovedentreprenøren Pennecon i forsommerenlæssede store mængder materiel og maskiner af vedanlægspladsen.Siden har op mod 50 personer arbejdet med projektet, her-under med at sprænge og bortkøre materiale. Ligeledesarbejdes der intensivt med at udjævne terrænet samt med atforberede delvis opfyldning af nærliggende søer, hvor endel af arealet inddrages til den kommende lufthavn.Sideløbende er der etableret en camp med beboelsescontai-nere til 60 personer samt kantine, kontor og mødelokaler.Allerede i sommeren 2023 vil arbejdet være nået så langt,at bygningsentreprenøren kan begynde det funderingsarbej-de, der går forud for konstruktion af lufthavnens nye termi-nal og øvrige bygninger. Samtidig indledes arbejdet med atføre fiberkabler og højspændingsledninger langs den ottekilometer lange vej ud til anlægspladsen og meget andet.Foruden Pennecon og KAIR bidrager flere lokale virksom-heder med at løse opgaver. QEF er bl.a. beskæftiget medsprængning, Permagreen har været behjælpelige med etab-lering af camp og garagebygning ved sprængstofdepotet,HK Transport stiller maskiner og mandskab til rådighed forentreprenørindsatsen, og Arctic Unlimited håndterer bl.a.vagt- og kantineopgaver.Byggeriet lukker ned for vinteren den 16. december ogfrem til 15. marts, hvor det går i gang igen. Pennecon har iefteråret arbejdet i toholdsskift og fortsætter med det, nårarbejdet genoptages til foråret. Herefter fortsætter anlægsar-bejdet i døgndrift frem til efteråret 2023.Fakta om den kommende lufthavn i QaqortoqLufthavnen ventes at være driftsklar i efteråret 2025. Denanlægges med en 1.500 meter lang bane på nordsiden afStorefjeld. Køreafstanden mellem lufthavnen og Qaqortoqby bliver på ca. 6,5 km.
Lufthavnen forventes at kunne beflyves med alle flytyper,der benyttes internt i Grønland samt med fly, der kan befly-ve de nære oversøiske destinationer som f.eks. Island ogdet østlige Canada. Terminalbygningen får et areal på ca.2.350 kvadratmeter og kan betjene op til 100 afrejsende og100 tilrejsende passagerer i timen.Mere end 90 procent af den kommende bane ligger påopfyldt terræn; der er 22 meter til bunden af det dybestehul, der skal fyldes opAktuelt er ca. 15 procent af alle de planlagte sprængningergennemførtVed anlæg af lufthavnen i Qaqortoq skal der sprænges ogflyttes cirka to millioner kubikmeter klippeI alt ventes at blive anvendt cirka 1.600 tons sprængstofLangt det meste sprængstof, der anvendes, er af den såkald-te emulsionstype. Her køres ingredienserne ud til spræng-ningsstedet i en tankvogn og blandes først til sprængstof,når det hældes i hullerneDer blev brugt 55 tons sprængstof ved den største spræng-ning, der hidtil er gennemført i anlægsarbejdet.
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Kommune Kujalleq nedlægger Kujallermi Illuutit A/Sog overtager dermed selskabets gæld samt boligmasse.Det er billigere for lejerne på den måde, påpeger borg-mester.Et kommunalt ejet ejendomsselskab, Kujallermi Illuutit A/Snedlægges, og kommunen overtager en gæld på 30 millio-ner kroner, samt driften af 22 boliger, der er under selska-bet.Det har kommunalbestyrelsen Kommune Kujalleq besluttetden 28. september under et møde.Men det er ikke kun det. Selskabet er netop nu under tvangsopløsning, da der ikkeer afleveret et underskrevet regnskab for 2021 tilErhvervsstyrelsen i tide.Men begrundelsen for den forsinkede aflevering er ikke sådramatisk, understreger borgmester Stine Egede (IA).- På grund af udfordringer med at få fastlagt huslejen, ogdermed også værdiansættelsen af boligerne i selskabet, harregnskabsaflæggelsen taget længere tid, og selskabet endtemed at blive sendt til tvangsopløsning. Vi forsøger at fåophævet tvangsopløsningen, da selskabet alligevel skal ned-lægges, forklarer borgmester Stine Egede.Billigere for lejerePlanen om at nedlægge detkommunale ejendomssel-skab, Kujallermi Illuutit A/S,har været drøftet allerede iforåret 2022, forsikrer borg-mesteren.Målet med KujallermiIlluutit A/S har ellers været,at kommunen skulle overta-ge boliger, der administreresaf Selvstyret. Men udsigter-ne til overtagelsern er lange,da kommunerne helst ser, atovertagelsen kommer medmidler til det vedligeholde-lelsesefterslæb, som selvsty-ret sidder med, og der endnuikke er opnået enighed ombetingelser og overtagelses-tidspunkt med Selvstyret.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
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Aasalerneraniilli umiarsuup assartuutip entrepernørippingaarnerup Pennecon-ip attartugaata sanaartorfimmiatortussat maskiinallu annertoorujussuit usigiarmagillu,Qaqortumi ulapaartoqarsimavoq.Tamatuma kingorna inuit 50-it angullugit suliassami sulisi-mapput, ilanngullugu atortussanik qaartiterillutik assartuil-lutillu. Taamatuttaaq nunap manissarneqarnera annertooru-jussuarmik suliaqarfigineqarpoq kiisalu tatsit qanitaaniittutilaasa immerneqarnissaat piareersarneqarluni, tassani nuna-minertap ilaa mittarfissamut ilanngunneqartussaalluni.Tamatuma peqatigisaanik containerit inunnut 60-inut naju-gaqarfiusussat kiisalu kantiina, allaffik ataatsimiittarfiillupilersinneqarput.2023-mi aasaanerani sulineq ingerlallualereersimassaaq,mittarfimmi terminalip nutaap illutassallu allat sanaartorne-qalernissaat sioqqullugu, illuliornermut entreprenørip toq-qavissanik suliaqarneq aallartereersimassallugu. Peqatigitillugu sanaartorfimmut aqqusineq 8 kilometeriusoqatuataarlugu fiberkabelilersuilluni sarfamullu sakkortuumutledningilersuilluni suliaqarneq aallarnisarneqassaaq, allap-passuillu suliarineqassallutik.Pennecon-ip aamma KAIR-ip saniatigut najukkameersutsuliffeqarfiit arlallit suliassap suliarineqarneranut tapertaas-sapput. QEF ilaatigut qaartiterinernik suliaqartinneqarpoq,Permagreen unnuisarfiliornernut aamma qaartiterutaasiviupeqqaani biilinut inissiivissat illutaannik sananermut ikiuup-put, HK Transport entreprenørip suliaqarneranut maskiina-nik sulisunillu atugassiivoq, aammalu Arctic Unlimited-ipilaatigut nakkutiginninnermik kantiinamilu suliassat sulia-rai.Sanaartorneq ukiuunerani ulloq 16. decembari matussaaq15. marts tungaanut, tassani aallarteqqissalluni. Penneconukiaanerani paarlakaallutik sulisut marlunngorlugit sulisi-mavoq aammalu sulineq upernaamut aallarteqqinneqarpattaamatut ingerlaannassalluni. Tamatuma kingorna 2023-mi
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Omstillingen til MitID skaber problemer hos ældre, somikke har internet.Det offentlige er stadig i fuld gang med overgangen tilMitID.Forgængeren NemID kan nemlig snart ikke bruges længe-re.Og kun én ud af landets fem kommuner er blevet certifice-ret til at udstede MitID, viser en rundringning, som KNRhar lavet.Ældre uden internet har det sværtÆldre, som ikke har internet eller har det svært med inter-nettet, har store problemer med at få MitID.Det viser en undersøgelse, som Ældretalsmanden har laveti byerne Aasiaat, Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk.- Vi fandt for eksempel ud af, at kun to ud af 35 medlem-mer i ældreforeningen i Aasiaat er blevet brugere af MitID,siger Ældretalsmand Inga Egede.Formanden for ældreforeningen i Qaqortoq, Stina Lund-blad, fortæller at, hun har det svært med at bruge MitID:- Jeg kan for eksempel ikke overføre penge i banken, hvisjeg ikke får hjælp. Og når vi får udbetalt pensionen, prøverjeg at overføre penge. Så prøver bankpersonalet at vejlede,men det er svært. Og det er ikke sjovt, siger StinaLundblad.Kommunerne, der er til for at betjene borgerne, bør tageproblemet mere seriøst, mener Inga Egede:- Myndighederne og kommunerne bør derfor samarbejdefor at løse dette problem hurtigst muligt, understreger hun.Kommuneqarfik Sermersooq er som den eneste af femkommuner blevet godkendt til at udstede MitID.
De øvrige kommuner venter stadigDe øvrige kommuner venter stadig på certificeringen af for-skellige årsager.Kommune Qeqertaliks økonomidirektør Nicolai OdgaardJensen ved ikke, hvornår kommunen bliver godkendt til atkunne udstede MitID.Kommune Kujalleq venter også på godkendelse. Men detvarer ikke længe, da kommunen er i fuld gang med at fær-diggøre MitID-håndbogen, skriver sekretariatschef iKommune Kujalleq Max Heilmann Larsen.13 procent af borgerne i Kommune Kujalleq har endnu ikkefået MitID.Qeqqata Kommune mangler medarbejdere og er derfor for-sinket i at færdiggøre MitID-håndbogen, oplyser stabschefHans Christian Sværd.Avannaata Kommunia er forsinket på grund af manglendegyldige legitimationer, især i bygderne, siger økonomidi-rektør Karl Kristian Kristoffersen.
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Goder som eksempelvis fri bil og fri telefon vil fra nytårblive beskattet højere, fordi goderne går fra at være B-indkomst til A-indkomst. Dermed udløses B-indkomstfradraget på 5.000 kr. ikke, hvis en arbejdsgiver giveren medarbejder eksempelvis fri telefon.Fra årsskiftet træder en lov i kraft som ændrer beskatnin-gen af såkaldte frie goder.Frie goder er ifølge Skattestyrelsen eksempelvis fri bil, fri-rejser, fri telefon, frit internet, fri kost, frit logi og fri boligmv., som stilles til rådighed af en arbejdsgiver for ansatte.Værdien af de frie goder vil fra 1. januar skulle indberettessom A-indkomst og ikke længere som B-indkomst. Påbundlinjen betyder det, at frie goder vil blive beskattethøjere. Hvad betyder det for dig som borgerDet betyder, at du som borger ikke længere skal forskudsre-gistrere dine frie goder, og at du ikke længere skal anføredet som B-indkomst på selvangivelsen.Du skal dog være opmærksom på, om de frie goder beskat-tes løbende af din arbejdsgiver.Hvis dette ikke sker, så skal du selv selvangive værdienheraf på selvangivelsen.Kilde: SkattestyrelsenLovændringen blev vedtaget på efterårssamlingen i 2021,og ifølge lovmaterialet vil ændringen indbringe omkring10,7 millioner kroner årligt ekstra i Landskassen.Dyb uenighed blandt partierneLovændringen skabte også splittelse under behandlingen iInatsisartut, hvor blandt andre det nuværende koalitionspar-ti Siumut var lodret imod ændringen. Partiet var på dettidspunkt i opposition.Partiets medlem af Finans- og Skatteudvalget fik blandtandet medtaget følgende mindretalsudtalelse:- Koalitionen straffer de veluddannede og velfungerendegrønlændere gennem loven, hvilket ikke på nogen mådegør det attraktivt fremover at tage en høj uddannelse, løddet fra Siumut. Partiet henviste til, at 3.400 personer ram-mes af skattestigningen.Naalakkersuisut: Løn og fri telefon sidestillesNaalakkersuisut argumenterede for, at det typisk er folkmed relativt høje lønninger, der nyder godt af frie goder.Således oplyste Naalakkersuisut til Finans- og Skatteud-valget, at gennemsnitsindkomsten for de personer, dermodtager frie goder, er 535.000 kroner om året.7I materialet til lovforslaget bruger Naalakkersuisut et konk-ret eksempel med fri telefon for at illustrere formålet medlovændringen:- Ved B-indkomster ses der bort fra de første 5.000 kr. omåret på grund af det skattefrie B-indkomst beløb. En lønfor-højelse på 6.000 kr., der gives som løn, kan derfor udløseen højere skat end en, der gives ved, at arbejdsgiveren stil-ler fri telefon til rådighed til en værdi af 6.000 kr. om året.- Efter forslaget vil der i begge tilfælde være tale om en A-indkomst, og det vil derfor udløse den samme skat, skriverNaalakkersuisut i bemærkningerne til lovændringen.- 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. 483500Vagttlf.:      494530
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Akeqanngitsumik ajunngitsorsianut, soorlu akeqanngit-sumik biileqartitaanermut akeqanngitsumillu oqara-suaateqartitaanermut akileraarut ukiortaamiit qaffasin-nerulissaaq, akeqanngitsumik ajunngitsorsiat isertitatutB-tut akileraarusertarunnaarlugit isertitatut A-tut aki-leraaruserneqartalissammata. Taamaalilluni isertitatutB-usunut ilanngaatigineqartartoq 5.000 koruuniusoqilanngaatigineqassaassaaq, tassa sulisitsisup sulisoqassersuutigalugu akeqanngitsumik oqarasuaateqar-tinngippagu.Inatsit nutaaq akeqanngitsumik ajunngitsorsianik akileraa-rusersuisarnermik allannguisussaq ukiortaamiit atuutsinne-qalissaaq.Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik naapertorlugu, akeq-anngitsumik ajunngitsorsiaritinneqartartut assersuutigalugutassaapput, sulisitsisup sulisumut akeqanngitsumik biileq-artitsinera, akeqanngitsumik oqarasuaateqartitsinera, akeq-anngitsumik internetseqartitsinera, akeqanngitsumik neri-saqartitsinera, akeqanngitsumik unnuisinnaatitsinera akeq-anngitsumillu ineqartitsinera il. il..Akeqanngitsumik ajunngitsorsiaritinneqartartut taakkunalingi ulloq 1. januar aallarnerfigalugu isertitatut B-tutnalunaarsorneqartarunnaarlutik isertitatut A-tut nalunaarsor-neqartalissapput. Tassa akeqanngitsumik ajunngitsorsianutakileraarut qaffanneqassaaq.Innuttaasutut tamanna ilinnut qanoq isumaqarpaInnuttaasutut siumut (missingersuilluni) nalunaarsuinermiakeqanngitsumik ajunngitsorsiatit nalunaarsortarunnaassa-gakkit, taamatuttaaq nammineerluni nalunaarsuinermi anin-gaasarsiatut B-tut nalunaarutigisarunnaassavatit.Innuttaasutulli maluginiassavat akeqanngitsumik ajunngit-sorsiatit sulisitsisunnit ingerlaannartumik akileraarusersor-neqarnersut.Taamaattoqanngippat nammineerlutit, nammineerluni nalu-naarsuiffimmut nalingi nalunaarutigissavatit.Pissarsiffik: Akileraartarnermut AqutsisoqarfikInatsimmut allannguut Inatsisartut 2021-mi ukiakkut ataat-simiinneranni akuersissutigineqarpoq, inatsimmullu nas-suiaat naapertorlugu, allannguinikkut Nunatta Karsia ukiu-mut 10.7 millioner koruunit missaannik immikkut isertitaq-artassaaq.
Partiit akornanni isumaqatigiinngittoqartoqInatsimmut allannguut Inarsisartuni suliarineqarmat. ilaati-gut partii maanna naalakkersuisuutitaqartoq Siumut allan-nguummut akerliulluinnarsimavoq, Partii taamanikkutallannguummik suliaqartoqarmat illuatungiliuttuusimavoq.Partiip taamanikkut AningaasaqarnermutAkileraartarnermullu Ataatsimiititaliami ilaasortaatitaa ilaa-tigut ikinnerussuteqartutut oqaaseqarluni imatut oqarpoq:- Naalakkersuisooqatigiit inatsit aqqutigalugu kalaallit ilin-niarluarsimasut ingerlalluartullu pillarniarpaat, tamatumakinguneranik siunissami qaffasissumik ilinniagaqarsima-nissaq pilerinarunnaassaaq, taamanikkut Siumumit oqaatigi-neqarpoq. Partiimit taamanikkut inuit 3.400-t missaanniit-tut akileraarutit qaffanneqarnerannit eqqugaanissaat tassaniinnersuussutigineqarpoq.Naalakkersuisut: Aningaasarsiat akeqanngitsumilluajunngitsorsiat nalimmassarneqarputNaalakkersuisut taamanikkut tunngavilersuutigaat, inuitqaffasissunik aningaasarsiaqartartut tassaanerusartut akeq-anngitsunik ajunngitsorsiaqartinneqartartut. NaalakkersuisutAningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiitita-liamut nalunaarutigisimavaat, inuit akeqanngitsunik ajun-ngitsorsiaqartartut ukiumut agguaqatigiissillugit 535.000koruuninik isertitaqartartuusut.Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuummut nassuiaam-mi, inatsimmik allannguinermi siunertarineqartoq takutinni-arlugu akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqartarneqassersuutigaat:- Isertitatut B-tut isertitaqaraanni B-tut isertitat akileraaru-teqannginnerat pissutigalugu ukiuut 5.000 koruunit siulliitilanngaatigineqartarunnaassapput. Taamaammat aningaa-sarsiat 6.000 koruuninik qaffanneqarpata, sulisitsisup ukiu-mut 6.000 koruninik naleqartumik akeqanngitsumik oqara-suaateqartitsineranit akileraarutit qaffasinnerulissapput.- Siunnersuut naapertorlugu, pineqartut marluullutik A-tutisertitaalissapput, taamalu assigiimmik akileraaruserneqar-tassallutik, Naalakkersuisut inatsimmik allannguinermutnassuiaammi allapput.
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