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Punkt 02 Ny model for udligning og rammer for bloktilskud - opfølgning
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 5. juni 2014 ny model for udligning og rammer
for bloktilskud. Det skete på baggrund af BDO’s notat om emnet.
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet:
at en ny model for udligning og rammer for bloktilskud bør baseres på udligning af
selvstyregenerede indkomster og en fordeling mellem demografi og sociale/strukturelle parametre
på ca. 50/50 svarende til tabel 36 i notatet
at den ny model bør indføres fra 2015 af
at modellen finpudses og udvikles på følgende 6 områder:
A. Det bør være personskatten fra alle selvstyregenerede virksomheder og ikke kun de
virksomheder, der har mere end 50 ansatte.
B. Personskatten fra Statens arbejdspladser bør også udlignes
C. Effekten af en kommunal skattestigning pr borger bør være nogenlunde den samme for alle
kommuner
D. De demografiske parametre skal underopdeles yderligere i årsgrupperinger, så de er i større
overensstemmelse med de kommunale udgifter
E. De sociale/strukturelle parametre skal ligeledes udvikles, så de i højere grad baserer sig på
objektive data
F. De sociale/strukturelle parametre bør baseres på flere parametre end de nuværende 4 parametre,
så modellen ikke er følsom overfor ændringer i en enkelt parameter
Efterfølgende inviterer Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq sammen med Kanukokas
formand de 4 borgmestre til separate møder d. 18. juni 2014 om udligningsordningen. Dagen før
mødet fremsendes mødemateriale med en ny model med kun 40% indregning af selvstyrets
lønudgifter.
Efterfølgende fremsender Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq d. 27. juni 2014 en ny
model med indregning med 70% af selvstyrets lønudgifter. Desuden udfases over 10 år følgende 3
parametre: ungemålsgruppen, lavindkomstgruppen og befolkning i mindre bosteder. Det fremgår af
fremsendelsen, at kommunerne bedes svare skriftligt senest 1. august 2014. Samtidig oplyses det, at
det aftalte forhandlingsmøde d. 4.-5. august 2014 mellem borgmestrene og Naalakkersuisoq har
ændret indhold.
Regelgrundlag
Selvstyret udarbejder årligt en bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat, senest
for 2014 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 26 af 30. december 2013.
Selvstyret og Kanukoka indgår årligt en aftale om Selvstyrets bloktilskud til kommunerne, senest
for budgetåret 2014 i aftale af 3. juli 2013. Kommunerne modtager bloktilskud fra Selvstyret for at
udføre opgaver, som selvstyrets lovgivning enten kræver eller man bliver enige om, at kommunerne
skal udføre. Bloktilskuddet består således af alle de opgaver, som lovgivning har udlagt til
kommuner, hvilket selvsagt er rigtig meget.
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Faktiske forhold
Hvis kommunerne har nogenlunde ens forhold, så kan bloktilskuddet for nemheds skyld fordeles
efter befolkningens størrelse. Men er kommunerne forskellige, således at nogen har flere børn i
daginstitutioner og skoler, eller flere ældre på plejehjem eller flere handicappede eller flere
arbejdsløse på offentlig hjælp, så har disse kommuner selvfølgelig større udgifter som følge af
Selvstyrets lovgivning og bør kompenseres herfor.
Da uligheden er vokset betydeligt i de senere år, bl.a. som følge af Selvstyrets ensidige fokusering
på hovedstaden er der behov for en justering af beregningerne for bloktilskud, skatteudligning og
bloktilskud, så borgerne kan serviceres nogenlunde ens uanset, hvor i landet de bor.
Selvstyrets ensidige fokusering på hovedstaden og dermed Kommuneqarfik Sermersooq ses af,
1. at Selvstyret siden 2009 har prioriteret sine anlægsmidler i Nuuk
2. at Selvstyrets nye aktieselskaber i samme periode har lånt til anlægsprojekter i Nuuk
3. at Selvstyret har lavet særordninger for Nuuk
4. at Selvstyret finansierer kommunale kulturopgaver i Nuuk
5. at Selvstyret prioriterer flytning og sammenlægninger af dets virksomheder og
institutioner fra resten af landet til Nuuk
6. at Selvstyret prioriterer statens investeringer i Nuuk
Den hidtidige udlignings- og bloktilskudsmodel har været kendetegnet ved at være ugennemsigtig,
unuanceret og matematisk i ubalance. Det har gjort, at uligheden er vokset betydeligt over de senere
år, og givet meget forskellige kommunale serviceniveauer. Selvstyrets prioritering af hovedstaden i
Finanslovenes anlægsbudget har yderligere forværret situationen og gjort uligheden endnu større.
De nye modeller foreslået af Naalakkersuisoq for Finanser bærer tydeligt præg af, at forslagene ikke
er udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra kommunerne.
Dermed er det kun borgere bosiddende i Nuuk, der står bag de nye forslag til modeller. Dermed ser
den ensidige prioritering siden Selvstyrets indførelse af Nuuk ud til at fortsætte.
Bæredygtige konsekvenser
Det er ikke bæredygtigt, at et samfund har så stor ulighed og prioriterer landets ressourcer i den by,
hvor det danske bloktilskud modtages – og ikke de steder, hvor der er
erhvervsudviklingspotentialer. Det er ekstrem vigtigt med større lighed for landets udvikling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De forskellige modeller i det oprindelige notat viser, at Qeqqata Kommunia vil blive ramt
økonomisk uanset hvilken model, der vælges. Der er imidlertid en vis usikkerhed omkring
beregningerne, og en række konsekvensberegninger skal rode bod på dette i den kommende tid.
Dog er konsekvenserne i de nuværende beregninger og højest sandsynlig i de endelige beregninger
mere beskedne for Qeqqata Kommunia end for de andre kommuner.
De nye modeller synes umiddelbart udarbejdet for at komme Nuuk og dermed Kommuneqarfik
Sermersooq i møde på bekostning af Qeqqata Kommunia. Således bliver Qeqqata Kommunia
relativt hårdere ramt end Kommuneqarfik Sermersooq i de nye forslag.

4

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ekstra ordinære møde 01/2014, den 30. juli 2014

Qeqqata Kommunia får nogenlunde samme beløb pr borger som Kommuneqarfik Sermersooq,
mens de to andre kommuner får et større beløb. Men det er alle 3 andre kommuner end
hovedstadskommunen, der er blevet hårdt ramt af Selvstyrets ensidige prioritering af Nuuk de
seneste år. Således har alle 3 kommuner bortset fra hovedstadskommunen fået en skæv
befolkningssammensætning som følge af, at arbejdspladserne og den uddannede arbejdskraft flytter
til Nuuk som følge af Selvstyrets prioritering. Tilbage i de 3 kommuner bliver relativt flere børn og
unge samt ældre samt øvrige borgere med udgifter for kommunerne til følge.
Direktionens bemærkninger
Ingen yderligere bemærkninger.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det er helt afgørende, at en ny model er både retfærdig og
giver en sund incitamentsstruktur.
Hverken den nuværende model eller de af Naalakkersuisoq foreslåede modeller er retfærdige, idet
Qeqqata Kommunia med forholdsvis flere ældre og handicappede end Kommuneqarfik Sermersooq
skal servicere sine borgere for samme beløb pr borger som Kommuneqarfik Sermersooq. Tilmed
betaler Selvstyret for en række kulturoplevelser i Nuuk via sine tilskud til nationalmuseet,
landsbiblioteket og Katuaq.
Hverken den nuværende model eller de af Naalakkersuisoq foreslåede modeller giver en sund
incitamentsstruktur. Det er helt afgørende for den grønlandske økonomi, at indflydelsesrige borgere
og organisationer i Nuuk (i særlig grad Selvstyret og den lokale kommune) ikke vedbliver med at
fokusere på at ’stjæle’ arbejdspladser fra resten af landet. Der skal fokus på en sund
erhvervsudvikling, hvis den grønlandske økonomi skal udvikle sig positivt. Det kommer der kun,
hvis skatten af alle Selvstyrets og Statens lønudgifter fordeles ligeligt. Derfor er det helt afgørende,
at denne skat indgår 100% i en ny udligningsordning. Grønland skal væk fra udvikling af
bureaukratisamfund til udvikling af valutaindtjenende samfund.
Det er således administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia må afvise de nye modeller fra
Naalakkersuisoq. Man bør fortsat tage udgangspunkt i den oprindelige tabel 36 fra BDOs notat.
Såfremt en ny model ikke udligner 100% af alle Selvstyrets og Statens indtægter er det helt
afgørende, at der ligesom hidtil modregnes for Selvstyrets driftstilskud på over 30 mio. kr. til
kulturinstitutioner i Nuuk. Ellers forbliver uligheden mellem kommunerne alt for stor.
Indstilling
Administrationen indstiller til, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget godkender og
indstiller til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, at Naalakkersuisoq for Finanser
at Qeqqata kommunalbestyrelse fastholder beslutningerne
at de nye modeller med enten 40% eller 70% udligning af Selvstyrets lønudbetalinger ikke er
acceptable
at en ny model bør udligne alle Selvstyrets og Statens lønbetalinger samt tage højde for Selvstyrets
driftstilskud til kulturinstitutioner i Nuuk
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Afgørelse
Bilag
1. Referat af Kommunalbestyrelsens møde d. 5. juni 2014, pkt. 5
2. Dagsorden med bilag til møde mellem Naalakkersuisoq for Finanser, Kanukokas forkvinde of
borgmestrene d. 18. juni 2014.
3. Brev fra Naalakkersuisoq for Finanser til kommunerne af 27. juni 2014.
4. BDO’s notat ”Overvejelser omkring ny model for udligning og rammer for bloktilskud af 20.
maj 2014”
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Punkt 03 Licitationsresultat for 12 ældreboliger i Sisimiut – tillægsbevilling
Journalnr. 17.05/ kt 70-49-11 12 ældreboliger i Nikkorsuit, Sisimiut
Baggrund
Der har 22. juli 2014 været licitation ud fra projekt udarbejdet af Rambøll.
Der er ud fra licitationen udarbejdet A-overslag og vurdering af licitationen.
Regelgrundlag
Opførelsen af de 12 ældreboliger er en kommunal opgave, som Selvstyret yder tilskud til ifølge
landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007.
Inatsisartulov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Faktiske forhold
Projektet omfatter 12 ældreboliger placeret i ét punkthus på 4 etager med 4 2-rums boliger i hver af
de 3 øverste etager og i underetage indgang med vindfang, rum til kørestole og rollatorer, teknikrum, depotrum for hjemmehjælp samt 12 depotrum for beboerne. Ventilatoranlæg der genbruger
varme fra afkastluft til forvarmning af indblæsningsluft er placeret i loftrum.
Der er adgang til samtlige boliger med kørestole og i elevator kan transporteres hospitalsseng.
Boligerne er alle to-rum indrettet med handicaptoilet, soveværelse, køkken-stue med eldrevne
justerbare køkkenborde. Til hver lejlighed er tilhørende lukket altan.
A-overslaget er på 24.190.000 kr. uden tilsynsomkostninger, da kommunen selv fører tilsyn og
byggeledelse. Hver bolig er på 60 m2, pris pr. bolig er 2,016 mio. kr./stk. Det samlede etageareal
med teknik, elevator, trappe, depoter og fællesrum udgør 1.193 m2 – pris pr m2 i Sisimiut bliver
derved. 20.277 kr./m2, medens prisen ved A-overslag for ældreboliger i Maniitsoq var 21,457
Kr./m2.
Af det samlede bebyggede areal for de 12 ældreboliger i Sisimiut på 1193 m2, er de 12 x 60 =
720m2 bolig. De resterende 473m2 birum fordeler sig:
Trappe- og elevatorrum, 3 x 57 + 59
230 m2
Vindfang + P-plads kørestole, u.etage 43 m2
Teknik under.etage, varme
25 m2
Ventilation i loftsrum
43 m2
Kolde depotrum u.etage 13 stk.
132 m2.
Af depotrum er det for rengøring og hjemmehjælp på 26m2, de 12 depotrum for beboerne er på
5m2 + fælles gang 2 x 18m2. Arealerne er netto-opgjort dvs. incl andel af væg, på samme måde
som husleje-m2 opgøres af Ini.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at kommunen fokuserer sit byggeri på ældre-, handicap- og kollegieboliger og
overlader byggeri af almindelige boliger til private. Prioritering af ældreboliger tæt beliggende på
byens plejehjem, busstop og indkøbsmuligheder giver mulighed for at de ældre kan få et fleksibelt
botilbud. Samtidig kan byggeriet ved Nikkorsuit i første omgang fjernvarmeforsynes fra
varmecentral ved Tuapannguanut, en ledning der senere kan forlænges til fjernvarmeledningsnet fra
forbrændingsanlæg til udnyttelse af varme derfra.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der blev i starten af året erfaret, at der var opstået en fejl ved beregning af kvadratmeterstørrelserne
på ældre- og handicapboligerne. Det har også betydet for lave beløb afsat i såvel kommunens som
selvstyrets budget til formålet.
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Grønlands Selvstyre har i mail af 8. april 2014 meddelt, at Finansudvalget har foretaget en
budgetneutral rokering af midler på 1,42 mio. kr. i 2014 fra handicapboliger til ældreboliger.
Samtidig lægges der op til en merbevilling til handicapboliger indarbejdes i Finanslov 2015.
Med 60m2 bolig, 222m2 depot og teknikrum der tæller 25 % og trapperum+vindfang der når
maxgrænse på 11m2/bolig vil byggeriet ud fra forordningen være tilskudsberettiget med 8.577.000
kr.
Ved licitation er der 40 dages vedståelsesfrist, men licitation er afholdt midt om sommeren, så hver
dag igangsættelse udskydes betyder 1 dag mere med vinterforanstaltninger for betonarbejdet. Det
skyldes udgravning og støbning tager så lang tid, at det kommer ind i vintermånederne hvis arbejdet
ikke kan igangsættes umiddelbart. Ud over vinterbeton er dyrere for byggeriet, er kvaliteten ofte
ringere end beton udført i +grader. Samtidig er færdiggørelse af betonarbejdet forudsætning for at
de mere mandskabstunge arbejder som tømrer og maler. Det kan således ikke anbefales at
sagsbehandling udsættes da det både vil fordyre byggeriet, give ringere kvalitet og forsinke arbejde
til tømrer.
Bevillinger og skønnede udgifter samt behov for tillægsbevillinger er nedenstående:
Konto
7050115061
7050218201

Tekst
A-overslag byggeudgifter
Budget Kommune
Bevilling fra Selvstyret
Merbevillingsbehov

2014
8.570
3.750
4.820
0

2015
15.620
3.750
3.400
8.470

I alt
24.190
7.500
8.220
8.480

Direktionens bemærkninger
På grund af en regnefejl ved ansøgning til Selvstyret og indarbejdelse i kommunens budget var de
afsatte midler til anlæggelse af ældre- og handicapboliger for lave i både Sisimiut og Maniitsoq. Der
er derfor behov for tillægsbevilling til alle 4 byggerier. Borgmesteren har i juni 2014 godkendt
tillægsbevilling på 5,78 mio. kr. til ældreboligerne i Maniitsoq, som er igangsat.
På grund af sagens hastende karakter blev der valgt hver sin lokale rådgiver til projektering af
ældreboligerne i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Det har desværre medført, at der ikke blev
fokus på harmonisering af boligernes indhold og kvalitet.
I forhold til handicapboligerne er et fælles bygherreoplæg under udarbejdelse med fokus på
harmonisering af boligernes indhold og kvalitet. Teknik- og Miljøområdet har igangsat udarbejdelse
af et byggekodeks for anlæggelse af kommunale bygninger.
Den fornødne budgetkorrektion/tillægsbevilling til handicapboliger i begge byer forventes
indarbejdet i budget 2015 og overslagsårene. Det vil primært være med virkning for
budgetoverslagsåret 2016 både som følge af planlægningen og som følge af kommunens anstrengte
likviditet.
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Administrationens vurdering
Pris pr bolig er i Sisimiut på 2,016 mio. kr./stk, i Maniitsoq blev prisen 1,794 mio kr./stk. De 2
byggerier har dog nogle forskelle:
I Sisimiut er der mekanisk genveks-ventilation af lejlighederne, der skulle mindske risiko for
skimmelsvamp og udnytte varme fra afkastluft på bæredygtig måde, medens Maniitsoq boliger er
med naturlig ventilation fra friskluftventiler som beboere har tendens til at tilstoppe
I Sisimiut er altaner udført lukket så de kan udnyttes af beboere en større del af året. Lukkede
altaner er blandt det serviceniveau Familieudvalget vedtog for handicapboliger på møde 25.6.2014.
I Maniitsoq er altaner åbne.
I Sisimiut er køkkenborde elektrisk højdejusterbare, så de kan benyttes af både kørestolsbruger og
ikke-kørestolsbruger. Elektrisk justerbare køkkenborde er blandt det serviceniveau Familieudvalget
vedtog for handicapboliger på møde 25.6.2014. I Maniitsoq er køkkenborde manuelt betjente.
I Sisimiut er fælles adgangsforhold udført så sengeliggende beboer kan transporteres i hospitalsseng
fra bolig til ambulance efter ønske fra ældreafdeling, derved bliver det fælles trapperum større.
I Sisimiut er el, vand og kloakstikledninger fælles for dette byggeri og nabobyggefeltet. Af
stikledningsudgiften på i alt 1,354 mil kr. er således ½ dvs 0,677 mil kr udlæg af byggemodning for
nabobyggefelt.
Fjernvarmeprojekt udarbejdes af Nukissiorfiit, kommunen har ikke set det endnu, så
tilslutningsvilkår er p.t. uafklarede, i overslag er indsat samme beløb som ved Maniitsoq for at lette
sammenligning.
Administrationens indstilling
Der indstilles til borgmester på vegne af Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens
godkendelse,
at der ydes tillægsbevilling på 8,480 mio. kr. i 2015.
at Område for Teknik og Miljø i Sisimiut bemyndiges til at indgå kontrakter i henhold til resultat af
licitation 22. juli 2014 inden for den ændrede budgetramme.
Borgmesterens behandling af sagen
Borgmesteren besluttede den 25. juli 2014 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende
administrationens indstilling.
Indstilling
Det til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
at der ydes tillægsbevilling på 8,480 mio. kr. i 2015.
at Område for Teknik og Miljø i Sisimiut bemyndiges til at indgå kontrakter i henhold til resultat af
licitation 22. juli 2014 inden for den ændrede budgetramme.
Afgørelse
Bilag
1. A-overslag af 23.7.2014
2. Licitationsreferat
3. Arealopgørelse
4. Plantegning underetage
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Punkt 04 A-overslag for 12 ældreboliger i Maniitsoq
Journalnr. 17.05/12 ældreboliger i Maniitsoq
Baggrund
Der har 19. juni 2019 været licitation ud fra projekt fra Masanti.
Der er ud fra licitationen udarbejdet A-overslag og vurdering af licitationen.
Regelgrundlag
Opførelsen af de 12 ældreboliger er en kommunal opgave, som Selvstyret yder tilskud til ifølge
landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007.
Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Der indhentes hos Dansk Byggeri tolkning – forventes at foreligge 24. juni.
Faktiske forhold
Projektet omfatter 12 ældreboliger placeret i ét punkthus på 5 etager med boliger i de 4 øverste
etager og i 1. etage indgang, rum til kørestole og rollatorer, teknik-rum, servicerum for INI samt 12
depotrum for beboerne.
Der er adgang til samtlige boliger med kørestole og i elevator kan transporteres bårer. Boligerne er
alle to-rum indrettet med handicaptoilet, stor værelse, køkken-stue med manuelt justerbare
køkkenborde. Til hver lejlighed er tilhørende åben altan.
I andre nyere boliger påtænkes højere standard med elektrisk justerbare køkkenborde, større
elevator samt lukket altan.
A-overslaget lyder på 21.500.000 kr. Hver bolig er i snit 58,2 m2 pris pr. bolig er 1,792 mio. kr. Det
samlede etageareal med fællesrum udgør 1.002 m2 – pris ca. 21.457 kr./m2.
Til sammenligning kan nævnes, at de 16 ældreboliger, opført i Maniitsoq 2010-2013 har en pris på
21.400 kr./m2. eller 1,735 mio. kr. pr. bolig.
Udredning om Permagreens bud indhentes ved Dansk Byggeri. Udredning kan anbefale, at Poul
Erik Christensen skal have murerarbejdet, eller at murerarbejdet skal tildeles Permagreen. Det
påvirker ikke A-overslaget størrelse.
Hvis udredninger anbefaler ny licitation, bør forsøges at finde forhandlingsløsning mellem
Permagreen og Poul Erik Christensen.
Bæredygtige konsekvenser
Det er bæredygtigt, at kommunen fokuserer sit byggeri på ældre-, handicap- og kollegieboliger og
overlader byggeri af almindelige boliger til private. Prioritering af ældreboliger tæt beliggende på
byens plejehjem og indkøbsmuligheder giver mulighed for at de ældre kan få et fleksibelt botilbud.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der blev i starten af året erfaret, at der var opstået en fejl ved beregning af kvadratmeterstørrelserne
på ældre- og handicapboligerne. Det har også betydet for lave beløb afsat i såvel kommunens som
selvstyrets budget til formålet.
Grønlands Selvstyre har i mail af 8. april 2014 meddelt, at Finansudvalget har foretaget en
budgetneutral rokering af midler på 1,42 mio. kr. i 2014 fra handicapboliger til ældreboliger.
Samtidig lægges der op til en merbevilling til handicapboliger indarbejdes i Finanslov 2015.
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Bevillinger og skønnede udgifter samt behov for tillægsbevillinger er nedenstående:
Konto
7050215061
7050218201

Tekst
A-overslag byggeudgifter
Budget Kommune
Bevilling fra Selvstyret
Merbevillingsbehov

2014
9.500
3.750
4.820
930

2015
12.000
3.750
3.400
4.850

I alt
21.500
7.500
8.220
5.780

Direktionens bemærkninger
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Den samlede pris er på 21.457 kr./m2 og det er meget rimeligt og på samme niveau som de hidtil
opførte ældreboliger.
Der må afventes afklaring på juridiske udmeldinger angående Permagreens bud.
Murerarbejdet vil derefter blive tildelt enten Permagreen eller Poul Erik Christensen.
Det kan ikke udelukkes, at den afviste part, vil forsøge at afprøve sagen ved retten.
Anbefales ny licitation, forsøges denne undgået ved at undersøge, om parterne kan indgå et
kompromis.
Administrationens indstilling
Der indstilles til borgmester på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,
at der ydes tillægsbevilling på 930.000 kr. i 2014 og 4.850.000 mio. kr. i 2015.
at Område for Teknik og Miljø i Maniitsoq bemyndiges til at indgå kontrakter i henhold til resultat
af licitation 19. juni 2014 og den ændrede bevilling, og i henhold til de indkomne juridiske
vurderinger.
Borgmesterens behandling af sagen
Indstillingen blev godkendt af borgmesteren den 23. juni 2014.
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.
Indstilling
Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse
Bilag
1. Brev af 8. april 2014 fra Finans- og Skatteudvalgets formand
2. Masanti – 23. juni 2014 – Notat om tilbud
3. Masanti – 20. juni 2014 – Licitationsreferat
4. Masanti - modt. d. 2.7.2014. 1328_Notat vedr valg af tilbud
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Punkt 05 Karl Lyberths henvendelse om kranen i Maniitsoq
Journalnr.
Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremsender ved e-mail af d. 24. juli 2014 henvendelse
om at kranen i Maniitsoq medtages i dagsordenen.
Karl Lyberth oplyser, at flertallet stemte for etablering af kran i Maniitsoq i år under sidste
kommunalbestyrelsesmøde. Og at han er blevet orienteret om, at Teknik- og Miljøudvalget har
ændret beslutningen og medtaget etablering af kranen i anlægsønsker.
Karl Lyberth synes at sagens forløb er meget mærkeligt og uforstående, hvorfor han ønsker, at
etableringen af kranen i Maniitsoq gendrøftes under kommunalbestyrelsens ekstra ordinære møde.
Faktiske forhold
Henvendelsen fra Siumut i Maniitsoq om udskiftning af kranen på Aalisartut Aqqutaat i Maniitsoq
blev drøftet i kommunalbestyrelsen på mødet den 5. juni 2014. jfr. bilag 2,
Det blev indstillet til kommunalbestyrelsens godkendelse,
at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget
og at det præciseres at de politiske partier har frist til den 19. juni 2014 til at komme med
omprioriteringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Indstillingen blev godkendt ved afstening med
13 for indstillingen
2 imod
Det blev ved afstemning godkendt af flertallet, at sagen videresendes til behandling i Teknik- og
Miljøudvalget.
Sagen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. juni 2014, jfr. bilag 3.
Det blev indstillet til Teknik- & Miljøudvalget, at opsætning af havnekran indgår i prioritering af
budgetønsker for 2015.
Det blev besluttet, at oplysningerne i sagsfremstillingen inkl. muligheden for øget løfteevne sendes til
forslagsstillerne med henblik på, at de kan fremsende det som budgetønske d. 19. juni 2014

Indstilling
Det indstilles at kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.
Afgørelse
Bilag
1. Karl Lyberths e-mail af 24.7.2014.
2. Udskrift af kommunalbestyrelsens referat af 5.6.2014, punkt 10
3. Udskrift af Teknik- og Miljøudvalgets referat af 10.6.2014, punkt 09

12

Qeqqata Kommunia

Kommunalbestyrelsens ekstra ordinære møde 01/2014, den 30. juli 2014

Punkt 06 Eventuelt
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