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Nuuk, 12. Oktober 2022 

 
Siumuts forhandlingsudspil ifm. Budget 2023 
 
Selvom budgetforudsætningen ikke er på plads da låneoptag ifm. overtagelsen af NCDs 
anlægsopgaver ikke er godkendt, noterer Siumut at der er et flertal i kommunalbestyrelsen for 
lånoptagelse på 1,25 mia. kroner. Flertallet kender Siumuts holdning til låneoptagelsen hvorfor vi 
ikke fremhæver her.  
 
Ud fra de forudsætninger vil Siumut fastholde kommunalskatten på 26 procent så borgerne er bedst 
rustet til den inflation, der vil ramme Grønland i den kommende tid. Siumut er enig om at der ikke 
skal være pris- og lønreguleringer i 2023. Vi noterer at grundbudgettet giver et økonomisk råderum 
på 83 millioner i 2023 til nye ønsker og tiltag i budgettet. I overslagårene er det 139 mio. kr. i 2024, 
212 mio. kr. i 2025 og 306 mio. kr. i 2026.  
 
Resumé af Siumuts ønsker til budgetforhandlinger 2023: 
 
I denne valgperiode har Siumut klare ønsker på driftssiden, at indføres struktureret forebyggelse, 
servicen af de ældre og de sårbare borgere med handicap og hjemløse forbedres, forholdene for 
fiskerne forbedres, opkvalificering af medarbejderne som giver pleje til børn i daginstitutioner og 
ældre på plejehjem og boenheder og bokollektiver øges, unge der er udenfor uddannelserne og 
arbejdsmarkedet tilbydes kurser der skal styrke deres personlige kompetencer, og at der skabes en 
bedre og tværgående samarbejdende folkeskole med barnet i centrum. Siumut arbejder fokuseret 
på at undgå besparelser på servicen på socialområdet, ældre, børn, unge og familierne,  
 
I denne valgperiode har Siumut klare ønsker på anlægssiden, boligbyggeri er den vigtigste 
udgiftspost for Siumut at få fordelt i følgende rækkefølge: Almennyttigt boligbyggeri til almindelige 
venteliste i kommunen, boliger til ældre og unge samt sårbare borgere herunder halvvejshuse. Det 
er vigtigt at der er byggemodning fremmes så adgangen til arealer og infrastrukturen forbedres til 
disse, særligt fremhæves Nuuk for udvidelsen af tunnelen samt bedre byplanlægning i restarealerne 
så vi udnytter kvadratmeterne bedst muligt. Der skal opføres og renoveres flere boliger i bygderne, 
hvorfor dette må blive et indsatsområde.  Herudover har Siumut specifikke ønsker til enkelte 
bosteder som skal igangsættes eller fremrykkes samt forslag som ikke er lagt på budgettet endnu.  
 
Siumut har yderligere tilføjelser til bygdebestyrelsernes anlægsønsker som er sendt til kommunen 
 
Ønsker til forbedring af servicen af borgerne.  

1) Strukturereret forebyggelse 
2) Etablering af en boenhed / bokollektiv 
3) Opkvalificering af ufaglært arbejdskraft 
4) Empowerment 
5) Antimobningsindsats og bedre skole-hjem-samarbejde 
6) Offentlig transport i Paamiut  
7) Øget indsats for erhvervsudvikling i bygderne, såsom moskusuld mv.  
8) Informationsmedarbejder i Paamiut 
9) Øget administrativ beslutningskompetence Paamiut   
10) Øget bevilling til erhvervstiltag i bygderne  
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11)  
 
 
 Anlægsønsker nye samt fremrykkelse 

1) Asfaltering af veje, Paamiut 
2) Kran til småbåde, Paamiut 
3) Helhedsplan og kommunalbestyrelsesmøde, Paamiut 
4) Garanti for boligbyggeri i Paamiut og Tasiilaq 
5) Ny kirkegård ved heliporten, Paamiut 
6) Udvidelse af tunnelen mellem Nuussuaq og Nuuk  
7) Ungdomsboliger i Kuummiut og Sermiligaaq 
8) Renovering af Svømmehallen Malik  
9) Pulje til infrastruktur  
10) Etablering af vej ved Kapisillit 
11) Nødhavn Qeqertarsuatsiaat 
12) Fritidsanlæg i kommunen  
13) Integreret daginstitution i Paamiut  
14) Hus til skindbearbejdning, Ittoqqortoormiit  
15) Hus til skindbearbejdning, Isortoq  
16) Øget bevilling til renovering af skolen i Paamiut 

 
 
På vegne af Siumut gruppen  
 
Inga Dora G. Markussen 
Gruppeformand 
 
 
 


