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Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunias budget for 2013
Qeqqata kommunalbestyrelse har en vision om at være en bæredygtig kommune i 2020.
Derfor vil der i de kommende år blive fokuseret på et sammenhængende og helhedsorienteret
uddannelsessystem, udvikling af et socialt ansvarligt samfund samt minimering af den miljømæssige
belastning. Dette arbejde er startet i 2012 og følges nu op med budgettet for 2013. Grundstenen i
vores uddannelsessystem er folkeskolen, hvorfor der indarbejdet budgetmidler hertil, tillige med
udviklingsønsker inden for IT-området.
Kommunalbestyrelsen har i de første 4 år som sammenlagt kommune fokuseret på at bygge nye
daginstitutioner og ældreboliger. I budget 2013 har vi prioriteret nye fritidsinstitutioner for børn og
unge samt et handicapværested. Et socialt ansvarligt samfund sikrer først og fremmest vores børn
og unge gode udfoldelsesmuligheder, dog uden at fjerne opmærksomheden fra medborgere
med særligt behov.
En bæredygtig økonomisk udvikling betyder for Qeqqata Kommunia, at der er et højt
anlægsbudget og stram styring af økonomien. Det betyder også, at vi løbende må revurdere
ydelser og tilbud til befolkningen. Der er ikke råd til det hele, og derfor må vi nogle gange spare på
aktiviteter, som befolkningen ikke længere i samme omfang som tidligere benytter sig af. Kun på
den måde kan vi tilbyde de ydelser, som befolkningen ønsker nu om dage.
En bæredygtig økonomisk udvikling indebærer også, at man sætter tæring efter næring. Det viser
budgettet for 2013, hvor der stort set er balance mellem udgifter og indtægter.
Her på siderne kan du se, hvor kommunen overordnet får sin indtægter fra og hvorledes de bruges
samt, hvad de væsentligste takster bliver. En samlet oversigt med 2013-takster (Takstbladet)
udleveres ved henvendelse til kommunens Borgerservice.

Hermann Berthelsen

Borgmester

Udvalgte takster fra Qeqqata Kommunias takstblad.
Takstbladet kan i sin helhed udleveres ved henvendelse.
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Daginstitutionstakster pr. betalingsmåned
Daginstitution
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Alderdomshjemmet
Takster for ophold pr. døgn ........... 1.360,00
Udbringning af mad til
pensionister…………………………………………….30,00
Renovation
Natrenovation, 2 tømninger om ugen,
pr. kvartal ............................................. 592,00
Dagrenovation, 2 tømninger om ugen,
pr. kvartal. ............................................ 506,00
Udlevering af natrenoposer (pr. 10 stk.)
50,00
Skorstensfejning
Skorstensfejning, pr. år ....................... 726,00
Kedelrensning <45 KW, pr. gang...... 399,30
Kedelrensning>45 KW, pr. gang efter
regning
Stor skorstene, efter regning

Arealreservation og arealtildeling
Arealreservation (modregnes ved
arealansøgning) ................................. 250,00
Arealansøgning pr bygning ............. 500,00
Arealansøgning for mindre sager ... 250,00
Folkeregister
Bopælsattest ......................................... 50,00
Adresseforespørgsel efter en person 52,00
Udfærdigelse af ny CPR. NR. bevis.... 52,00

Overnatning
Logi i indkvarteringer i bygderne, pr.
døgn, pr. person ................................. 170,00

Fritidshjem
kr. 0
kr. 205
kr. 245
kr. 286
kr. 327
kr. 409
kr. 614
kr. 818
kr. 900
kr. 1.000

Servicehuse i bygderne
Tøjvask pr. gang ................................... 25,00
Tørretumbling pr. gang........................ 25,00
Bad, børn og voksne pr.
gang....................................................... 10,00
Skolevæsenet
Udleje af lokaler til private
fester, pr. dag ..................................... 700,00

Bådværksted
Leje pr døgn, første uge ....................... 0,00
Leje pr døgn, anden uge .................. 66,00
Leje pr døgn, tredje uge ................... 165,00
Brug af rampe, pr. døgn
(første gang gratis) ............................. 17,00
Leje af højtryksrenser, pr.
båd ......................................................... 60,00
Depositum for nøgle og nummerskilt220,00
Flytning af ulovlige
henstillede effekter
Flytning af jolle, pr. gang................ 1.650,00
Flytning af snescooter pr.
gang ................................................. 1.650,00
Svømmebadet (Sisimiut)
Børn pr. time .......................................... 15,00
Voksne pr. time ..................................... 30,00
Svømmeklubbens træningstimer betales
ikke. Skolernes og børneinstitutionernes
benyttelse af badet afregnes ikke

Indtægter i alt i mio. kroner

13,0

8,6

-1,1
Personlig indkomstskat
Selskabsskat
294,5

Generelle tilskud og udligning
Renter, kap.afkast samt
kurstab- og gevinst
Andre indtægter

299,0

Afskrivninger

4,0

Drifts- og anlægsudgifter i alt i mio. kroner

5,7

61,1

Administrationsområdet

94,6

Teknik- og miljøområdet
35,8
24,6
217,2

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet
Det sociale område
Undervisnings- og kulturområdet

172,7

Forsyningsvirksomhed
Anlægsudgifter i alt

