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Forord 
 

2016 endte med et rekordoverskud på 61,2 mio. kr. samt en kontantbeholdning på 96,9 mio. kr. 

Det er et ansvarligt og solidt resultat, som giver den nye kommunalbestyrelse mulighed for at 

kunne fortsætte den sunde udvikling i årene fremover. 

  

Det gode resultat skal ses i lyset af, at det er gode tider i Qeqqata Kommunia. Torskebestanden i 

vores kommune vokser. Nye fiskefabrikker indhandler i Maniitsoq, og anlæggelse af en ny fiskefabrik i 

Sisimiut er i gang. Mens mineefterforskningen i resten af landet er stoppet op, så går det godt i 

Qeqqata Kommunia, hvor vi nu kan se frem til at Hudson Resources åbner en ny mine i 

Kangerlussuaq fjorden. De gode tider giver større skatteindtægter og lavere sociale udgifter. 

   

Et højt anlægsbudget har været et af Qeqqata Kommunias kendetegn, men i 2016 nåede vi ikke at 

gennemføre hele det rekordstore anlægsprogram. Den store anlægsaktivitet i resten af samfundet 

betød udskydelser i kommunens anlægsplaner, bl.a. fordi erhvervslivet ikke kunne følge med. Det 

medvirkede til det store overskud.  

 

I 2016 blev 12 nye ældreboliger færdige i både Maniitsoq og Sisimiut, ligesom 16 handicapboliger er 

under opførelse i de to byer. Gode boligforhold til ældre og handicappede er blevet prioriteret. Det 

er gode fritidsforhold også, og her kan nævnes en ny musikskole i Maniitsoq.  

 

Særlig glædeligt var det i starten af 2016 at få meddelelse fra den danske A.P.Møller & Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om, at vi har fået støtte på 50 mio. kr. til vores 

svømmehalsprojekt i et fjeld i Sisimiut. En svømmehal i fjeld er den første af sin art i vort land, hvorfor 

der er mange nye udfordringer i projektet. Vi glæder os allerede til at projektet bliver gennemført 

 

Svømmehal i fjeld er et fyrtårnsprojekt i kommunalbestyrelsens vision om at blive bæredygtig. Af 

andre spændende bæredygtige tiltag kan nævnes solcelleanlæg i Maniitsoq på skolen, 

plejehjemmet og kommunekontoret. Vi har fået ryddet skrot op på dumpene i bygderne, og vi har 

mange aktiviteter i gang på folkeskole- og familieområdet. Fx har de ældste bygdeskoleelever 

været på studietur i byerne for at forberede sig på fremtidens uddannelsesvalg. Familieklasser er 

opstartet, så forældre kan begynde at følge mere med i deres børns skolegang, og derigennem får 

et bedre skole-hjem samarbejde til fordel for eleven.  

 

Disse målrettede tiltag sammen med en systematisk økonomirapporteringen til de politiske 

fagudvalg økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen om økonomi i 2016 månedligt ser jeg som at 

være årsagen og forudsætning for politisk og administrativ ansvarlighed i 2016 og for fremtiden i 

Qeqqata Kommunia.  

 

Der har i 2016 til forskel for de tidligere år ikke været så mange tillægsbevillinger i forbindelse med 

drifts-konti inden for de forskellige fagområder, hvor der endvidere i 2016 har været beskedne 

mindre udgifter inden for fagområderne i forhold til de samlede bevillinger for året 2016, hvilket 

jeg tager som udtryk for realistiske budgetter for året 2016 samt politisk og administrativ økonomisk 

ansvarlighed. 

 

Jeg betragter årsresultatet for 2016 som tilfredsstillende og som udtryk for at kommunens 

strategiprojekt fortsætter styrket – samtidig med en langsigtet økonomisk planlægning for en 

sikkerhed og ansvarlighed i den økonomiske politik samtidig med en erhvervsmæssige-, og 

velfærdsmæssige udvikling på sikkert måde. 

 

Læs årets gang i Qeqqata Kommune i 2016 på de kommunale sider og selve 

årsregnskabsberetning 2016 og den udvikling, der har været i 2016, der fortsat vil være mulighed 

for i fremtiden for dig i Qeqqata Kommune. 

   

 

 
 

Indholdsfortegnelse 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Hermann Berthelsen 
Borgmester  

 



Side 3  

 

IINNDDHHOOLLDDSSFFOORRTTEEGGNNEELLSSEE::  

  

KKOOMMMMUUNNAALLBBEESSTTYYRREELLSSEENN  ......................................................................................................  55  

BBYYGGDDEEBBEESSTTYYRREELLSSEERRNNEE  ............................................................................................................  66  

PPRRAAKKTTIISSKKEE  OOPPLLYYSSNNIINNGGEERR  ......................................................................................................  77  

KKOOMMMMUUNNEENNSS  ØØKKOONNOOMMII  ............................................................................................................  88  

UUDDVVAALLGGTTEE  NNØØGGLLEETTAALL  OOGG  BBEEFFOOLLKKNNIINNGGSSUUDDVVIIKKLLIINNGG  ..................................  99  

AKTIVITETSOMRÅDER ................................................ 11 

DDAAGGTTIILLBBUUDD  TTIILL  BBØØRRNN………………………………………………………………………………………………....1122    

SSKKOOLLEERR  ..................................................................................................................................................  1144  

FFAAMMIILLIIEERR  OOGG  BBOORRGGEERREE  MMEEDD  SSÆÆRRLLIIGGEE  BBEEHHOOVV  ................................................  2200  

MMEEDDBBOORRGGEERREE  MMEEDD  HHAANNDDIICCAAPP  ........................................................................................  2222  

ÆÆLLDDRREE  ....................................................................................................................................................  2244  

AARRBBEEJJDDSSMMAARRKKEEDD  ........................................................................................................................  2266  

EERRHHVVEERRVV  ..............................................................................................................................................  3311  

KKUULLTTUURR  OOGG  FFRRIITTIIDD  ……………………………………………………………………………………………………..3333  

TTEEKKNNIISSKK  VVIIRRKKSSOOMMHHEEDD  ..........................................................................................................  3366  

AANNLLÆÆGG  ....................................................................................................................................................  4422  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNEENN  ..................................................................................................................  4488  

KKOOMMMMUUNNEENNSS  IINNDDTTÆÆGGTTEERR  ……………………………………………………………………………………..  5511  

REGNSKAB 2016 ...................................................... 52 

RREEGGNNSSKKAABBSSPPRRAAKKSSIISS  ................................................................................................................  5533  

RREESSUULLTTAATTOOPPGGØØRREELLSSEE  ............................................................................................................  5544  

FFIINNAANNSSIIEERRIINNGG  OOGG  FFIINNAANNSSIIEELL  SSTTAATTUUSS…………………………………………………………..  5555  

GGAARRAANNTTIIEERR,,  EEVVEENNTTUUAALLRREETTTTIIGGHHEEDDEERR  OOGG  FFOORRPPLLIIGGTTIIGGEELLSSEERR  ......  5566  

DDRRIIFFTTSSMMIIDDLLEERR  DDEERR  SSØØGGEESS  OOVVEERRFFØØRRTT  TTIILL  22001177  ......................................  5566  

ÅÅRRLLIIGG  RREEDDEEGGØØRREELLSSEE  FFOORR  AANNLLÆÆGGSSPPRROOJJEEKKTTEERR  ..………………..………………..  5577  

PPEERRSSOONNAALLEEOOVVEERRSSIIGGTTEENN  ......................................................................................................  5599  

SSTTAANNDDAARRDDKKOONNTTOO  ........................................................................................................................  6600  

GGOODDKKEENNDDEELLSSEESS--  OOGG  RREEVVIISSIIOONNSSPPÅÅTTEEGGNNEELLSSEE  ……………………………………....  6611  

 

 

 



Side 4  

 

 

 

 

 

 

Oversigt 
  



Side 5  

 

Kommunalbestyrelsen 
 

 

Hermann Berthelsen (S) 
Borgmester  

Formand for Økonomiudvalg 

 

 

Bitten Heilmann (A)  

 

    

 

Gedion Lyberth (S) 
1. Viceborgmester  

Formand for Råstof- og 

Infrastrukturudvalg 

 

Tønnes Kreutzmann (A) 
 

    

 

Siverth K. Heilmann (A) 
2. Viceborgmester fra  

8. okt. 2014 

 

 

Marius Olsen (S) 
Formand for Levende 

Ressourceudvalg 

    

 

Karl Lyberth (S) 
Formand for Teknik- og Miljø- 

udvalget fra 22. juli.2014 

 

Agathe Fontain (IA)  
Orlov fra 27. okt. 2016 

Stedfortræder Juliane 

Enoksen 

    

 

Evelyn Frederiksen (S) 
Formand for Uddannelses-, 

Kultur- og Fritidsudvalg 

 

Malene Ingemann (PN) 

    

  

Alfred Olsen (S) 
Formand for Familieudvalg 

indtil 1. nov. 2016 

 

 

 

Jakob Olsen (S) 
 

 

 

Aqqalu Skifte (S) 
Formand for Erhvervs- og 

Arbejdsmarkedsudvalg 

 

 
 

Jan Boller (S) 
Tiltrådt som stedfortræder 

For Mette Sofie Lerch den 

19. jan. 2015 (orlov). 

 

 

 

Hans Frederik Olsen (S)  
Formand for Familieudvalg 

fra 1. nov. 2016 
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Bygdebestyrelserne 
 
Kommunalbestyrelsen har den offentlige kompetence for hele kommunen. I 

sager som vedrører bygderne træffer kommunalbestyrelsen beslutningerne i tæt 

samarbejde med bygdebestyrelserne, som er sammensat således 

 

Itilleq / Sarfannguit – 5 medlemmer 
Ludvig Sakæussen (S), Sarfannguit formand fra 12.08.2015 

Tukannguaq Dahl (S), Itilleq næstformand  

Najaaraq Goliathsen (S), Sarfannguit  (01.08.2015 – suppl. for Charlotte Filemonsen). 

Hans Karl Olsen (S), Sarfannguit  (06.05.2015 – suppl. for Abel Enoksen). 

Karen Sakæussen (S), Sarfannguit  (01.10.2015 – suppl. for Peter Karlsen). 

 

Emilie Olsen (S), Itilleq  (udtrådt 31.07.2013) 

Abel Enoksen (IA), Itilleq   (udtrådt 15.04.2015) 

Charlotte Filemonsen (S), Sarfannguit  (orlov fra 01.08.2015) 

Peter Karlsen (S), Itilleq   (01.08.2013 - 01.10.2015 suppl. for Emilie Olsen) 

 

Atammik / Napasoq – 5 medlemmer  
Tippu-Bolethe Jakobsen Poulsen (S), Atammik formand 

Jens Kristiansen (S), Napasoq   næstformand 

Erneeraq Poulsen (IA), Atammik 

Niels Kristiansen (A), Atammik 

Anthon Poulsen (S), Atammik  (09.12.2013 suppl. for Elias Dahl) 

 

Elias Dahl (Orlov fra 31.12.2013) 

 

 

Kangaamiut – 3 medlemmer  
Tønnes Kreutzmann (A)  formand 

Barnabas Larsen (S)  næstformand (01.07.2014 suppl. For Judithe Larsen) 

Albrichtine Lynge (A) 

 

Judithe Larsen (S) (Orlov fra 1.7.2014) 

 

 

Kangerlussuaq – 3 medlemmer  
Knud Olsen (S)   formand 

Nini Frydkjær Holstebro (KF)  næstformand 

Astrid Bro (S) 
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Praktiske oplysninger 
 

Organisationsplan  
 

 
 
 
 
 

 

 

Direktion 

 

 

                

Paneeraq Olsen 
Kommunaldirektør  

 

 

Laust Løgstrup 
Vicekommunaldirektør 
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Kommunens økonomi 
 
Resultatopgørelsen viser på side 54, at kommunen har indtægter på 712,0 mio. 

kr. og driftsudgifter på 604,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud 

på den primære drift på 107,2 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring 

og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. Du kan læse om de større 

anlægsaktiviteter i 2016 fra side 42. De samlede anlægsudgifter var i 2016 på 46 

mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel 

af anlægsmidler og decentrale bevillinger. 

 

Regnskab i forhold til oprindeligt budget 

 
Indtægterne var i 2016 budgetteret med 687,1 mio. kr., der efterfølgende med 

tillæg blev til samlet indtægtsbevilling på 688,0 mio. kr.  

 

Selve indtægterne blev på 712,1 mio. kr. svarende til en merindtægt på 24,1 

mio. kr. og en forbedring på 3,5 % i forhold til de samlede indtægtsbevillinger. 

 

Driftsudgifterne var budgetteret med 619,0 mio. kr., der efterfølgende med 

tillæg blev til 623,6 mio. kr. Driftsudgifterne blev samlet på 604,8 mio. kr. og en 

mindreudgift på 18,8 mio. kr., der svarer til et mindreforbrug på 3 % i forhold til de 

samlede driftsudgiftsbevillinger.  

 

Anlægsudgifterne var budgetteret med 52,4 mio. kr., der efterfølgende blev på 

103,5 mio. kr., som følge af anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. Anlægsforbruget 

blev på 46 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 57,5 mio. kr. eller 55,5 % i 

forhold til de samlede anlægsbevillinger.   

 

Likviditet 

 
De likvide aktiver er på 97,0 mio. kr. ultimo 2016, hvilket er en stigning på 68,4 

mio. kr. i forhold til ultimo 2015. 

 

Finansiel egenkapital 

 
Den finansielle egenkapital pr. ultimo 2016 er på 273,2 mio. kr. Den finansielle 

egenkapital er et udtryk for den værdi, der er tilbage i kommunen hvis alle 

tilgodehavender og forpligtigelser blev indfriet. Den fremkommer således 

væsentligst ved kassebeholdningen og kortfristede tilgodehavender i form af 

restancer. I takt med at boligmarkedet privatiseres vil langfristede tilgode-

havender udgøre en stigende andel af den finansielle egenkapital idet 

kommunen yder attraktive boliglån i henhold til landstingsforordninger. 
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Udvalgte nøgletal  
 

Tabellen viser de væsentligste tal omkring kommunen. 

 
 

 

 Noter 2016       

 

Befolkning 1 9.239 
   

    Sisimiut   5.414 

    Maniitsoq  2.561 

    Kangerlussuaq  493 

    Kangaamiut  318 

    Atammik  193 

    Sarfannguit  118 

    Itilleq      71 

    Napasoq  71 
 

Driftsudgifter, mio. kr.  604,8 
 

Indtægter, mio. kr.  712,1 
 

Anlægsudgifter  46,1 
 

Eventualrettigheder, mio. kr. 2 41,1 
 

Restanceudviklingen, mio. kr. 3 74,1 
 

Kassebeholdning, mio. kr. 4 96,7 
 

Ansatte  5 1.151 
 

Daginstitutionspladser  928 
 

Skolepligtige elever    1.346 
 

Førtidspensionister    329 
 

Pensionister     760 
 

Ledige 6 450 
 

Boligventeliste  7 1.205 

Kommunale boliger  661 

Selvstyre ejede boliger  544 
 

 
 

Note: 

 
1. Befolkningen pr. 31.12.2016 

2. I henhold til garantier, eventualrettigheder og forpligtigelser, side 56. 

3. Restancerne til kommunen ultimo.  

4. Kassebeholdning pr. 31.12.2016 

5. Årsværk i henhold til lønsystem og normeringsoversigt. 

6. Registreret antal ledige er gennemsnittet for hele 2016 

7. INI´s registrering for Maniitsoq og Sisimiut pr. 31.12.2016 
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Befolkningsudvikling 
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Dagtilbud til børn  
 
 

Fokus i 2016 
 

Fokus har i 2016 været at så mange som muligt deltog i arbejdsmiljø uddannelsen, 

for at højne arbejdsmiljøet på daginstitutionerne. Endvidere har 14 daginstitutions-

ledere og souschefer været på grundlæggende lederuddannelser. 

Nogle medarbejder har deltager i et pilotprojekt, hvor der trænes i produktion af 

praksisvideoer i relation til pædagogisk brug af iPads i daginstitutionerne. 

Bæredygtighedspuljen har igen i år givet penge til projekterne ”Meeqqerivitsialak” 

og projektet ”forældreansvar/forældresamarbejde”. 

Der har været en konkurrence på daginstitutionerne med dyrkning af planter. 

Hvem kunne dyrke flest kartofler hvor børnene blev inddraget. Efter billeddoku-

mentation blev der uddelt præmier til nr. 1, 2 og 3.  Det var meget vellykket.  
 

Daginstitutionerne er startet op på at bruge Småbørns CHIPS. Et materiale som er 

udviklet til de 4 til 7 årige. CHIPSen kan være med til at undersøge hvordan barnet 

tænker og derfra tilrettelægge det pædagogiske arbejde for det barn, som har 

udviklingsvanskeligheder. Desuden har Uddannelsesstyrelsen udfærdiget et 

obligatorisk screeningsværktøj til Undersøgelse af Barnets UdviklingsSituation, som 

skal foretages, når barnet fylder 3 år og 5 år. 

 

Selvstyrets enhed IPIS, som er Videns- og Rådgivningscenter for handicap området 

har undervist i 7 moduler til 27 personer i Maniitsoq, heraf 13 fra daginstitutions-

området. Målet er tidlig indsats for usynligt handicap som Autisme eller ADHD.  

 

 

Bygderne 
Ressourcepersoner har været i bygdernes dagplejecentre og undervist uddrag af 

IPIS uddannelsen.  

Ressourcepersoner formidler løbende nyheder af Kivitseqatigiit uddannelsen fra 

Uddannelsesstyrelsens enhed ”Meeqqerivitsialak” afdelingen. 

Der er info om pasningsmuligheder i hver bygd på kommunens hjemmeside. 

  

Aktivitet 
 
Daginstitutioner 

for børn i alders-

gruppen fra 6 

måneder til 

skolestart. Samt 

fritidshjem. 
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Drift

Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 66,1

Korrigeret budget 66,1

Forbrug 67,0

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) 0,9  

Antal sager med relation til børn forelagt 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget 
10 

Profil Antal pladser 

Vuggestuer, børn fra 0-2 år 48 

Børnehaver, børn fra 3-6  114 

Aldersintegrerede institutioner, børn fra 0-6 år  510 

Dagplejecenter i bygder 0-6 år 64 

Dagpleje, børn fra 0-6 år 9 

Fritidshjem, børn fra 6-10 år 183 

I alt: 928 

Administration 
 

Vicekommunaldirektør 

Laust Løgstrup 

Tlf.  86 7310 

laul@qeqqata.gl 

 
 

 
 
 
 
 

Politisk udvalg 
Uddannelses-, kultur- 

og fritidsudvalg 

 

Evelyn Frederiksen (S), 

formand 

Alfred Olsen (S), 

næstformand 

Hans Frederik Olsen (S) 

Jan Boller (A) 

Tønnes Kreutzmann (A) 

 
 
 
 
 

mailto:laul@qeqqata.gl
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Skoler 

 

Fokus i 2016 

 
Byskolerne har i 2016 indført familieklasse som forbyggende til elever med særlig 

behov, hvor elever sammen med deres forældre er i familieklassen 2 formiddage 

om ugen. 

 

Årets projekt 
Som del af bæredygtighedsprojekt Bygdeelevintegrering har bygdeskolelever 

haft en uges skoleophold i byskolerne, hvor eleverne har fulgt undervisning i deres 

årgangsklasser. Lærerne har observeret og dermed fået inspiration med hjem. 

Dette projekt blev i 2016 udvalgt som ”Årets projekt”, styret af de 2 uddannelses-

chefer i Maniitsoq og Sisimiut. Fra bæredygtighedspuljen er projektet tildelt i alt 

100.000 kr. til det videre arbejde. 

De 2 projektledere har arbejdet sammen om bygdeelevintegrering, hvor formålet 

har været at skabe bedre brobygning mellem bygde- og hovedskole samt at give 

skolerne et fagligt løft.  

 

Et andet projekt var at samle forældre, bygdeskolelærere og personale fra 

områderne for familie en weekend i Maniitsoq. Formålet var at øge forældrenes 

viden om forholdene omkring deres børns ophold på skolehjemmet og ikke mindst 

deres skolegang.  Forældrenes øgede kendskab til forholdene og reglerne på 

skolehjemmet og på skolen, er medvirkende til, at de støtter op omkring pæda-

gogernes og de ansattes indsats omkring deres børns ophold på skolehjemmet i 

deres sidste 2 år af skolegangen på folkeskolen.  

 

Som led i bæredygtighedsprojektet har skolen i Kangerlussuaq udvidet vejled-

ningsindsatsen i bygden, hvor eleverne i kommende 10. klasse kommer på en 8 

dages brobygning i Sisimiut. Her følger eleverne et skema på GUX i to dage, 

besøger byens brancheskoler samt kommer på virksomhedsbesøg. 

 

Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut 

Elevantallet har varieret mellem 415 og 450 og i efteråret var skolen fuldtallig. Det 

betød, at skolen indtil videre ikke kunne modtage gæsteelever.  Der var i alt 21 

almindelige klasser, og 8 VSP klasser. Antal lærere 42 og vikarer 6.  

Der var 15 medarbejdere tilknyttet som leder, kontor, pedel, skolepasning, 

madpakker og rengøring. 

 

Inventar og IT-udstyr til den ny skolebygning bliver løbende udskiftet. 

 

Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut 
Nalunnguarfiup Atuarfia har 384 elever fordelt på 30 klasser, heraf 8 specialklasser. 

Skolen har som noget nyt etableret en mere erhvervsrettet specialklasse til de 

mange afgangselever. Der er samlet et fælleshold fra begge byskoler, hvor 

succeskriteriet har været svingende som følge af manglende fremmøde til 

praktikpladserne. 

Skolen er under renovering af klasseværelser samt ombygning af blok 1, der bl.a. 

bliver administrations- og specialklassebygning. Det har medført flytning af klasser, 

depoter, faglokaler m.m. Skolerenovering forventes afsluttet i oktober 2017. 

 

 

Aktivitet 
Omfatter bl.a. 

folkeskoler, 

specialskoler, 

skolefritidsordninger

, fritidshjem og 

klubber.  

Målgruppen er 

børn og unge fra 5 

år og opefter. 
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Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq 
Ved skoleårets start var der 345 elever fordelt på 19 klasser og 5 specialklasser 

samt et ekstra klasse (Erhvervsklasse). Elevantallet har været svingende mellem 

350 og 360. 

Der er 30 uddannede lærere, 7 forskolelærere, 8 timelærere og 5 vikarer. 

Efter arbejdet med at implementere ”De 7 Gode Vaner” blandt lærere og elever, 

og valg af skolens motto, har skolen dannet WIGs = Wildly important goals i alle 

trin. Dvs. alle trin har målsætninger, som de vil realisere/implementere i løbet af 3 

år. 

Trin 1 har haft succes med trintestresultater, som er de bedste resultater i Grønland. 

Der arbejdes på fortsat forbedring af resultaterne. Målet er fra 74 % til 85 % rigtige 

resultater. 

Trin 2 arbejder på at elevernes lektiearbejde stiger op til 75 % af elevantal. 

Trin 3 vil også arbejde for, at elevernes lektiearbejde stiger til mindst 50 % af elev-

antal. 

Få at opnå de resultater er der udarbejdet delmål i alle trinene. 

 

Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq 
Skolen har modtaget 22 nye elever – og taget afsked med 32. Ved årets udgang 

var der tilmeldt 73 elever.  

En udarbejdet handleplan med fokus på forældrekontakt vedr. elevers trivsel, 

fravær og lektier er modtaget positivt. 

 

Skolen arbejder målrettet for at højne elevernes faglige niveau, for bl.a. at få 

mange i gang med en uddannelse eller på efterskole. 

 

Årets nyhed har været ”Førskole” – hvor de kommende 1. klasseselever startede i 

skolepasningen 1. april. Førskolen er en blanding mellem leg, undervisning og 

motorisk udvikling. Forældrene er med på ideen og har givet mange positive 

tilbagemeldinger. Det har været synligt, at eleverne var mere motiverede og 

parate til 1. skoledag. Alt var kendt og de havde fået mange nye kammerater. 

Skolepasningen har haft et rigtig godt år. Der er ansat ny leder og medhjælper, 

begge socialhjælperuddannede. Der er god afveksling mellem leg, sammenhold 

og kreative aktiviteter. Stort set alle børn fra 1.-3. kl. kommer dagligt.  

 

Kangaamiut Atuarfiat 
Ved skoleårets start var der tilmeldt 43 børn fordelt på 5 klasser og 2 specialklasser. 

Der er tilknyttet 5 lærere og 2 timelærere. Skolens bygning ”Kangaamiormiu” blev 

nedrevet i slutning af året.  

Skolen har fokuseret på et bedre samarbejde med forældrene, for derigennem at 

forbedre elevernes resultater. Der fortsættes med forældremøder, hvor der 

arbejdes med forældrespillet ”Qanoq isumaqarpit?/Hvad mener du?” en gang 

om måneden. Forældremøderne omhandler ikke kun skolegang, men der er også 

underholdning, hvor møderne foregår i afslappet og hyggelig stemning. Sidst på 

året igangsatte mellemtrinnet en avis ”Aana” for skolens elever, forældre og 

bygdefællerne.  

 

Undervisning ved hjælp af engelsksprogede lærere igennem Granny Cloud på 

Skype er sat i bero sidst i 2016, da teleforbindelserne ikke er for tilfredsstillende. 

Projektet skal igangsættes igen, når søkabelforbindelsen til Maniitsoq er etableret.  
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Atammiup Atuarfia 

Ved skoleårets start var der 21 elever fordelt på 4 klasser. Der var ved skolestart 

tilknyttet 2 faglærte lærere og 3 timelærere til skolen. 

En timelærer opsagde sin stilling i maj 2016. En uddannet pædagog er ansat som 

forskolelærer den 1. oktober 2016, således at der ved skoleårets udgang er 2 

faglærte lærer og 3 timelærere igen. Der er fokus på sprogundervisningen. 

 

Sarfannguup Atuarfiat 
Til skolen er der tilmeldt 16 elever fordelt i 3 hold og et specialundervisningshold. 

Ved skoleårets begyndelse var der 2 lærere og 2 timelærer. Skolen har gennem-

gået en større om- og tilbygning. Det betød bl.a., at forsamlingshuset det første  

halve år blev anvendt til undervisning.  

I slutningen af året flyttede man tilbage til skolen. 

 

Itillip Atuarfia 
Til skolen er der tilmeldt 5-7 elever fordelt på 2 hold. Ved skoleårets begyndelse i 

var  der ansat 2 lærere.  

 

I slutningen af august var elever, lærere og personale i skolepasningsordningen på 

fangst og bærplukning i 3 dage. Elever, lærere og forældre har været meget 

glade for denne aktivitet.  

 

Napasup Atuarfia 

Ved skoleårets start var der 7 elever fordelt på 1 klasse. Sidst på året var der 6 

elever. Der er tilknyttet1 lærer til skolen. 

 

Sisimiut Friskole Ilimmarfiaraq. 
Friskolen lukkede medio 2016. Elever herfra er fordelt på de 2 byskoler. 

 

Qeqqani Misi / PPR  
Alle, der har relationer til børn og unge (0-18 årige), kan henvende sig til Misi / PPR. 

Her vurderes det, om der skal være rådgivning / samtale eller en indstilling til 

nærmere udredning for barnet / den unge. 

 

I skoleåret 2015/16 har Misi/PPR været fuld bemandet siden 1. april 2016, hvor en 

psykolog blev ansat. 

Misi / PPR betjener hele Qeqqata Kommunia og 2 gange årligt besøges 

kommunens skoler og daginstitutioner. Derudover afholdes der, efter behov, 

møder via telefon eller Skype. 

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af timer til vidtgående specialundervisning 

for skoleårene 2015-16. 
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Skole 

VSP-timer til 

bevilget Fordelt på 

antal børn 

VSP-timer til bevilget Fordelt på 

antal børn 
2015 - 16 2016 - 17 

Nalunnguarfiup 

Atuarfia 
180 30 188 32 

Minngortuunnguup 

Atuarfia  
80 15 214 31 

Qilalugaq 86 10 120 + 10 14 

Qinnguata Atuarfia, 

Kangerlussuaq 
120 2 20 3 

Sarfannguit Atuarfia 20 3 20 3 

Atuarfik 

Kilaaseeraq, 

Maniitsoq 

140 20 156 31 

Kangaamiut 

Atuarfia 
20 3 20 2 

Atammiup Atuarfia 20 4 20 1 

I alt 600 92 648 103 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Status 

 

 

2016 

 

Antal sager med relation til skolerne forelagt  

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget 

 

 

 

18 

Politisk udvalg 
Uddannelses-, kultur- 

og fritidsudvalg 

 

Evelyn Frederiksen 

(S), formand 

Alfred Olsen (S), 

næstformand 

Hans Frederik Olsen 

(S) 

Jan Boller (A) 

Tønnes Kreutzmann 

(A) 
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    Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 126,1

Korrigeret budget 125,0

Forbrug 126,2

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) 1,2

Kontoområde 51   

Administration 
Vicekommunal-

direktør Laust 

Løgstrup 

Tlf.  86 7310 

laul@qeqqata.gl 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:laul@qeqqata.gl


Side 20  

 

Familier og borgere med særlige behov 

 
 

Fokus i 2016 

 
Børn og Unge 

Sagsbehandlerne har i 2016 haft fokus på at støtte familier med et særligt behov 

for at blive styrket i opdragelsen af deres børn. ”Ansvarlighed” er stadig et vigtigt 

tiltag, som afdelingen vil køre videre med som tema i 2017. 

 

Når Qeqqata Kommunia modtager en underretning, skal kommunen registrere 

den centralt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte 

akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Hvis der er behov for 

særlige foranstaltninger, skal opstarten ske indenfor 5 arbejdsdage. 

To sagsbehandlere har i 2016 opkvalificeret deres uddannelse, og ”Børn og Unge” 

ser frem til at de 2 vil afslutte decentral socialrådgiveruddannelse i 2018.  

Familieområdet har gennemført følgende kurser for personalet hos ”Børn og 

Unge”: 

 Redskaber til samtale med børn 

 Bekymringsmåling af børn samt underretning 

 Sags håndtering i forbindelse med seksuelt misbrug  

 Samarbejde på tværs  

 

”Børn og Unge”-afdelingen oprettede i 2015 et rejsehold med det formål, at støtte 

kontorpersonale i bygderne samt familier med børn og unge med særligt behov 

for faglig og social støtte. I 2016 blev Atammik, Napasoq og Kangaamiut besøgt 

 

Status  2016 

Antal sager med relation til familier eller borgere med 

særlige behov forelagt Familieudvalget 

68 

Antal anbragt børn i familiepleje 33 

Antal anbragt børn i Selvstyrets døgninstitutioner  11 

Antal anbragt børn i private døgninstitutioner  10 

Antal unge i social pædagogisk skoleophold 2 

 

 

Familiecentrene 

 

Maniitsoq 
Der var i 2016 tilknyttet 28 stabile familier med i alt 60 børn. Der er registreret 113 
henvendelser til åben rådgivning, hvor de fleste af henvendelserne var kvinder. 

Årsagen til de personlige henvendelser har f.eks. været opdragelsesproblemer, 

problemer i parforhold, anden krise og traume, trivselsproblemer hos børn og 

manglende forældreevne. 

 

Det relativt høje antal henvendelser til familiecentret opfattes som et udtryk for, at 

borgere med familiære og sociale problemer har erkendt nødvendigheden i at 

Aktivitet 
 

Døgnpleje og 

døgninstitutioner 

for børn og 

unge. 

Forebyggende 

foranstaltninger. 

Boligsikring, 

Udviklingshæm-

mende og 

handicappede. 
 

Politisk udvalg 
 
Familieudvalg 
 
Alfred Olsen (S), 
formand 

Evelyn Frederiksen  

Gedion Lyberth (S) 

Bitten Heilmann (A) 
Tønnes Kreutzmann 
(A) 
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søge faglig hjælp. Det har bl.a. medført, at en del af henvendelserne resulterede 

i, at personerne har taget imod konkrete kursustilbud, målrettet den enkelte. Det 

gælder for såvel hash- og alkoholmisbrugere som for voksne, der ønskede større 

viden og erfaring med det at være forældre. 

 

Børns tryghed i en velfungerende kernefamilie har haft høj prioritet hos 

Familiecentret. Mange par med børn har søgt faglig hjælp og redskaber til at 

opnå en større forståelse for, hvorledes familiens hverdag fremadrettet bliver 

positiv – og meningsfyldt.  

 

I Maniitsoq er de planlagte projekter gennemført. 

 

Der er oprettet boenhed for unge over 18 år, unge som har været anbragt 

udenfor hjemmet, hvor der stadigvæk har behov for efterværn 

Unge der ikke har mulighed for at vende hjem til deres forældre samt unge stadig 

har store problemer med at klare sig selv og har behov for støtte i forbindelse med 

overgangen fra ung til voksenlivet. 

 

Sisimiut 
Samtaler afholdes i henhold til klienternes behov. Der blev i årets løb afholdt en 

lang række succesfulde aktiviteter med klienterne i centrum, herunder bl.a. 

fællesspisning for forældre og søskende med underholdning samt alkoholfrie 

sammenkomster. Af udendørs aktiviteter for børn kan nævnes skiture, cykelture 

om sommeren og fjeldture.  

 

Familiecentret har en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder bl.a. politiet, 

sundhedsvæsenet, PPR og Området for Familie. 

 

 

Offentlig hjælp 
I 2016 var der registreret 450 arbejdssøgende på offentlig hjælp. Flere af dem vil i 

årets løb lade sig registrere som arbejdsledig flere gange. 

 

Ledighedstallet kan også være påvirket af, at hjemsendte medarbejdere på 

fiskefabrikkerne ved kortvarige driftsstop lader sig registrere som ledig.  

 

Borgere, der er fyldt 18 år, ses også registreret sig som arbejdssøgende, selvom 

de er inde i en tænkepause forud for opstart på ansøgt arbejde eller 

videregående  uddannelse. 

 

 

 
 

 

Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 74,8

Korrigeret budget 84,7

Forbrug 79,8

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -4,9

Kontområde 40, 41, 43, 44, 45, 46 og 49  

Administration 
 
Kommunaldirektør 

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:paol@qeqqata.gl
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Medborgere med handicap 
 
Fokus i 2016 
IPIS, Viden- og Rådgivningscenter om Handicap afholdt i januar 2016 et kursus for 

medarbejdere i handicapafdelingen og støttepersoner om Borgere med 

handicap og seksualitet. 

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen 

gennemførte i august 2016 et seminar i Nuuk, hvor formålet var drøftelse af 

anbragte i Danmark, samt orientering om flytning af Grønlands Repræsentationen 

fra København til Nuuk, og oprettet som DK-soc. 

 

Ultimo 2016 var der møde med afdelingsleder i Departementet for Sociale 

Anliggender, Familier og Justitsvæsen om det kommende Handicapcenter.  

Familieområdet er ligeledes blevet orienteret om status på opførelsen af de nye 

handicapboliger. I løbet af foråret 2017 skal der udarbejdes en visiteringsplan for 

de nye beboere til de 12 lejligheder i Sisimiut. 

 

Pisoq/Det Beskyttende Værksted:  

Der har været mange succesfulde aktiviteter i årets løb, bl.a. hytteture med fokus 

på fangst og fiskeri. 

Som et nyt tiltag har der været pædagogiske aftener med sammenkomst for at 

styrke fællesskabet som en forebyggende indsats. 

På disse aftener har der blandt andet været folkedans og oplæg om sundhed. 

 

For nye medarbejdere afholdes der 40-timers pædagogiske kurser. Endvidere har 

der været afholdt kursus i ”Arktisk Førstehjælp".   

 

Handicapugen (uge 41) omfattede bl.a. sportsaktiviteter i Idrætshallen og salg af 

husflid. 

 

3 handicapsagsbehandlere er i Maniitsoq blevet færdig som vejledere efter to års 
forløb og har fået deres beviser.   

 

 

Maniitsoq / Sisimiut 
 

Status  2016 

Antal sager med relation til familier eller borgere med særlige 

behov forelagt Familieudvalget 
37 

Antal beboere på døgninstitutioner i Danmark 22 

Antal beboere på døgninstitutioner på Grønland 19 

Antal lokale bo enheder 22 

Antal beboer i bo enheder  40 

Antal beboer i eget hjem 23 

Antal børn med støttepersoner 13 

 

 

 

 

Aktivitet 
 
Udviklingshæm-
mede og 
handicappede  

Bosat på 
institutioner i 
Danmark og 
Grønland. 

Lokale indsatser 
for børn og 
voksne 
handicappede 
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Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 89,3

Korrigeret budget 80,1

Forbrug 78,4

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -1,7

Kontområde 48  

Administration 
 
Kommunaldirektør  

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 

  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:paol@qeqqata.gl
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Ældre 

 

 

Ældreafdelingen – Sisimiut. 
 

Pr. 1. januar 2016 trådte Inatsisartut lov om alderspension i kraft. Pensionsalderen 

forhøjes med 1 år til 66 år fra den 1. januar 2017.  

Pensionsalderen forhøjes yderligere med 1 år til 67 år fra den 1. januar 2021. 

 

De 12 nye ældreboliger på Qiviarfik er færdigbygget og de nye meget tilfredse 

beboere har taget boligerne i brug.  

 

Behovet om flere pladser på plejehjemmet har som andre år været meget høj i 

2016. Udvidelsen med 7 værelser på plejehjemmet har været til stor gavn og har 

taget en del af efterspørgselspresset. Ved årsskiftet var der 90 på venteliste til 

plejehjemmet og ældrebolig. 

 

Julearrangement for ældre, førtidspensionister og handicappede blev holdt i 

Sisimiut Timersortarfiat med ca. 350 deltagere.  

 

Pr. 31. december 2016 var der i Sisimiut med bygderne i alt 187 førtidspensionister 

og 440 alderspensionister. 

Der blev i 2016 godkendt 22 nye ansøgninger om førtidspension. 

 

 

Ældreafdelingen – Maniitsoq. 

Med særlig fokus på sygefravær har samtlige medarbejdere på Neriusaaq 

deltaget i projekt ”Sunde medarbejdere”. Formålet var at højne borgerservice, og 

som ”sund medarbejder” var det emner som kost, rygning, alkohol og hash, der 

var på dagsordenen.  

 

Beboere på Neriusaaq, der er tilflyttet fra bygderne, var i sommer på bygdetur til 

Atammik og Napasoq, og foreningen ”Neriusaap ikinngutai” havde arrangeret en 

tur til Maniitsoq-omegn for mere selvstændige ældre i Neriusaaq. 

 

 

Status 2016 

Antal sager med relation til ældre forelagt 

Familieudvalget 
1 

 
 
 
 

                

Aktivitet 
 
Særligt boliger, 
institutioner, og pleje 
af ældre 

Hjælpemidler og 
omsorgsarbejder. 

Boligydelser, 
pensioner, samt 
anden økonomisk 
bistand. 

Forebyggelse, 
sundhed og 
aktiviteter til ældre. 
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Drift

mio. kr. 2016

Oprindelig budget 59,0

Korrigeret budget 63,4

Forbrug 62,3

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -1,1

Kontoområde 47  
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Qeqqata Kommunia 
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Administration 
 

Kommunaldirektør 

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 
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Arbejdsmarked 
 

Fokus i 2016 

 

Maniitsoq 
Majoriaq  

Der blev i alt modtaget 50 (ekskl. Kangaamiut) ansøgere til AEU forløb i 

Maniitsoq.32 blev optaget af nye og 16 ”gamle” fortsatte på 2. Del. Der var ved 

udgangen af 2016 stadig 33 i gang.  

 

Der blev ikke gennemført introduktionsforløb for de elever der påbegyndte en 

erhvervsfaglig grunduddannelse i 2016. I alt er der i 2016 startet 35 

erhvervsuddannelseselever. 

 
Piareersarfik i bygderne 

Piareersarfik i Kangaamiut blev besluttet lukket i 2016. 

I Atammik blev 15 elever optaget, og de samme elever var aktive ved årets 

udgang. 

 
Pilersitsivik 

Ved skolestart mødte 14 elever på værkstedsskolen Pilersitsivik Sannavik og Igaffik 

og ved årets udgang var dette elevantal steget til 19.  

 

Arbejdsmarkedskontoret 
Arbejdsledige i Maniitsoq blev tilbudt deltagelse i et stort udbud af forskellig-

artede kurser som bl.a. omfattede ”Surface Mining” og borevognskursus på 

Bygge- og Anlægsskolen, serveringskurser på ”INUILI” og sprogkurser. 

Herudover finansierede Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 

kurser for fiskere og fangere samt iværksættere. Som en udløber af disse 

kursusforløb kom 33 arbejdsledige i et jobtræningsforløb. 

I 2016 var der 15 på revalideringsforløb i Maniitsoq, hvoraf nogle afbrød forløbet. 

 
 

Profil  

Antal elever på Piareersarfik Maniitsoq 33 

Antal elever på Pilersitsivik – Sannavik & Køkken  19 

Antal elever på NUIKI, Atammik 15 

Antal kollegieværelser Maniitsoq   26 

 

 

Sisimiut 
Piareersarfik - Majoriaq  

Driften af Majoriaq Sisimiut blev indtil 16. december 2016 varetaget af Qeqqata 

Akademi ApS på servicekontrakt. Selskabet indsendte anmodning om betalings-

standsning medio december 2016 med efterfølgende konkursbegæring. 

Kommunen har igen overtaget ansvar for den daglige drift. 

 

Ved skoleårets start blev der optaget 19 elever på FA (Folkeskolens Afgangsprøve) 

og 26 på AEU (Anerkendt Erhvervs Uddannelsesinstruktion), heraf 2 på enkeltfag.  

I lighed med tidligere år har der i efteråret været 4 elever på højskoleophold i 

Danmark. 

Aktivitet 
 
Ydelser der retter 

sig mod borgernes 

relationer til 

arbejdsmarkedet – 

herunder kontante 

ydelser, 

sygedagpenge, 

opkvalificering og 

uddannelse  
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Nutaaliorfeeraq og motivationsforløb 

20 elever fortsatte på det ikke-boglige forløb værkstedsprojektet Nutaaliorfeeraq 

frem til medio marts. Et andet ikke-bogligt forløb blev startet op med fokus på 

multimedie, hvor 12 tog i mod tilbuddet. I efteråret har 30 personer deltaget på et 

afklarings- og motivationsforløb på Knud Rasmussen Højskole, herunder et kursus 

for ordblinde. 

 

Studievejledning  

Der er tilknyttet 2 studievejledere til Majoriaq. Deres opgave er at råde og vejlede 

alle uddannelsessøgende borgere, uanset om de søger uddannelse i Grønland 

eller i udlandet. Ved ansøgningsfristens udløb 1. marts var der modtaget ca. 300 

ansøgninger. Der var ved udgangen af 2016 ca. 150 EUD forløb i gang i Sisimiut. 

 
Arbejdsmarkedskontoret 

Revalidering 

Den 1. juli 2016 trådte ny lov i kraft, som fordrer alle førtidspensionister under 60 år, 

til at gennemgå et revurderingsforløb. Majoriaqs rolle er at skaffe virksomheds-

revalideringspladser og sikre adgang og vejledning omkring opkvalificering. Der 

var ved årets udgang 22 revalideringsforløb i gang og ingen personer afventer at 

komme i revalideringsforløb.  

 

Kurser 

Der har været gennemført en del individuelle fagspecifikke kurser for 

arbejdsledige. Disse kurser er målrettet en opkvalificering af de ledige i henhold til 

de krav og ønsker, som arbejdsmarkedet har til fremtidig arbejdskraft.  

 

Ledighed 

Der har i løbet af året været en markant lavere ledighed i forhold til tidligere år. 

Det skyldes bl.a., at der i 2016 ikke var nogen længerevarende hjemsendelser fra 

Royal Greenland, samt at flere fandt beskæftigelse i byggeriet. 
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              Ledigheden i procent er steget siden kommunesammenlægningen og begyndte at falde  

langsomt i 2014. En af årsagerne hertil kan være at kommunen arbejder på at få oprettet  

flere kurser for ledige i samarbejde med Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og  

Handel. Dermed bliver ledigheden påvirket positivt. En anden årsag er høj beskæftigelse  

inden for fiskerierhvervet. 
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Antal sager med relation til arbejdsmarkedet 

forelagt Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 

 

 

Antal kollegieværelser Sisimiut 78 

Antal kollegieværelser Maniitsoq 26 

Politisk udvalg 
 
Erhvervs- og 

arbejdsmarkedsudvalg 

 

Aqqalu Skifte (S), 

formand 

Jakob Olsen (S) 

Alfred Olsen (S) 

Siverth K. Heilmann (A) 

Malene Ingemann 

(PN) 
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Ledigheden er samlet set faldende i 2016, mest markant er faldet i sommermånederne. Herefter 

stiger ledigheden langsomt henover efteråret.  

 

 
 
 

 
 
 

Antal borgere i den såkaldte ”arbejdsdygtige alder” (16-64 år) har været stigende over en  

periode på 7 år. Fra 2011 ses et fald på ca. 200. 
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Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 25,5

Korrigeret budget 25,2

Forbrug 21,3

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -3,9

Kontoområde 34, 35 og 38
 

 

  
 

 
  

Administration 
 
Kommunaldirektør 

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 

  

 
 

 
 
 
 
 

mailto:paol@qeqqata.gl
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Erhverv 

 

Fokus i 2016 
 

Fiskeri 
Royal Greenland A/S og Maniitsoq Fish ApS havde i 2016 aktive fiske-, reje- og 

krabbefabrikker. Tilsvarende for Lilleholm Food ApS med eget slagteri til fødevare-

produktion til hjemmemarked samt fiskeproduktion til eksport.  

  

I forhold til forrige år er fiskeriet i Qeqqata Kommunia stadig inde i en positiv 

fremgang. F.eks. viser tal fra fiskefabrikkerne, at indhandling af rejser, fisk og 

krabber i 2016 udgjorde ca. 32.000 tons mod ca. 21.000 tons i 2015. 

Udover rejeproduktionen er fiskeri efter og produktion af primært torsk og hellefisk 

stadig i en mærkbar udvikling. 

 

Udover reje-, fiske- og krabbeproduktion har indhandlingsanlæggene i Qeqqata 

Kommunia fremstillet varer fra land- og havpattedyr som moskusokser, sildepisker, 

finhval, pukkelhvaler, hvalhud (mattak) og sælkød i 2016. 

 

I oktober 2016 blev erhvervsseminaret, arrangeret af Qeqqata Kommunia, afholdt 

i Kangerlussuaq med deltagelse af politikere, bygdebestyrelser, Departementet 

for Fiskeri og fangst, fiskeri- og fangerforeninger, jagtbetjente samt med deltagelse 

fra naturinstituttet.   

 

Turisme 
Inden for turismeområdet var der flere projekter i 2016, hvor nye projekter blev 

igangsat og delvist afsluttet.  

Det drejer sig bl.a. om følgende projekter; 

 

 ”Vandring på Præstefjeldet, hvor ACB i samarbejde med Teknik & Miljø 

satte ankre og reb langs udvalgte steder på stien til Præstefjeldet med 

henblik på at højne sikkerhed for vandrere. 

 ”Sikkerhed på Sporet” er et igangværende projekt i samarbejde med politi 

og brandvæsen, hvor der fokuseres på sikkerhed for vandrere på Arctic 

Circle Trail. 

 FAM TRIP TOUR 2016”, hvor 11 agenter, en journalist og repræsentanter fra 

Air Iceland var inviteret til Sisimiut og Kangerlussuaq for at deltage i 

forskellige aktiviteter.  

 ”UNESCO – Aasivissuit - Maligiaq – Nipisat” arbejdes der fortsat med at få 

optagelse til verdensarvsliste for kulturminder. 

 ”Vestnorden Travel Mart” afholdt i Reykjavik. Promovering af Destination 

Arctic Circle samt B2B møder med agenter samt diverse interesserede. 

 ”Greenland Cruise Workshop - 2016”, årligt workshop med udvalgte 

deltagere indenfor krydstogtserhvervet. Afholdt i Kangerlussuaq. 

 ”Location Greenland”, promovering af Kangerlussuaq som et foto/film 

destination. Workshop i Kangerlussuaq. 

  

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 
 
Forskellige indsatser, 

som både retter sig 

mod erhvervslivet  i 

regionen. 

Kommunale 

aktiviteter som 

direkte og indirekte 

bidrager til at skabe  

gode betingelser for 

kommunens 

erhvervsliv. 
 



Side 32  

 

 

 

Råstofområdet 
Der er i disse år flere råstofefterforskningsselskaber, som har aktiviteter i Qeqqata 

Kommunia. Følgende selskaber har enten efterforsknings-aktiviteter eller ansøgt 

om efterforskningstilladelser, og en enkelt har fået en udnyttelsestilladelse. 

 

”Hudson Ressources Inc.”, som har fået udnyttelsestilladelse efteråret 2015 fået til 

Anorthosit på nordsiden af Kangerlussuaq ud for Sarfartoq, har påbegyndt 

anlæggelse af minen og fortsatte arbejdet i efteråret 2016. Hudson Ressources 

håber at anlæggelse af minen vil være færdiggjort i efteråret 2017 og at minen 

kan åbnes i løbet af efteråret 2017.  

 

”North American Nickel Inc.” har i sommeren juni 2016 gennemført en 

informationsrunde i Qeqqata Kommunia. Der er i 2016 gennemført et stort 

boreprogram i Napasoq-området og selskabet stiller sig meget positiv til projektet. 

North American Nickel søger efter nikkel-, kobber- og kobolt-forekomster. 

Selskabet har endvidere vist interesse for området omkring Fiskefjorden ved 

Atammik, hvor Minelco A/S har haft en olivinmine. 

 

For Qeqqata Kommunia er der især 2 råstofprojekter, som på sigt kan få positiv 

betydning. Det er Hudson Ressources’s Anorthosit projektet i Kangerlussuaq og 

North American Nickel’s projekt efter nikkel ved Napasoq-området. Qeqqata 

Kommunia har forventninger til at Hudson Resources vil kunne drive minevirksom-

hed i mange år i kommunen, som vil give relativt mange arbejdspladser og 

derved generere skatteindtægter til Qeqqata Kommunia.  

 
 
 
 

Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 6

Korrigeret budget 6

Forbrug 4,1

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -1,9

Kontoområde 37  

 

 

 

  

Politiske udvalg 
 
Økonomiudvalget 
 
Hermann Berthelsen 
(S), formand 

Gedion Lyberth (S) 

Marius Olsen (S) 

Siverth K. Heilmann (A) 

Bitten Heilmann (A) 

 

 

Råstof- og 
infrastrukturudvalget 

 
Gedion Lyberth (S), 
formand 

Marius Olsen (S) 
næstformand 

Bitten Heilmann (A) 

Jan Boller (A) 

Agathe Fontain (IA) 

 
 
 
 

 
 
Administration 
 
Kommunaldirektør 

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 

 

Vicekommunaldirektør  

Laust Løgstrup 

Tlf.  86 7310 

laul@qeqqata.gl 

 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:paol@qeqqata.gl
mailto:laul@qeqqata.gl
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Kultur og fritid 
 

Fokus i 2016 
 
Sisimiut 

 

Børne- og ungdomsklubben Sukorsit er fritidshjemmet efter skoletid med en 

kapacitet på indtil 200 brugere. Der er tilknyttet i alt 7 medarbejdere. 

 

Der er fokus på årlige fælleskurser for personalet, og i år var kursusemnet personlig 

udvikling og samarbejde. 

Personalet udarbejder halvårs målsætninger for brugerne. Den seneste med 

overskriften ”Sukorsit tqqissisimanartumik ineriartorfiusumik suleqatigiiffiulluartorlu” 

(”Sukorsit er et betryggende, udviklende og samarbejdsorienteret fritidstilbud”. 

 

Fra januar til maj har klubben faste aktiviteter for de unge, så som rygning, alkohol, 

hash, kønssygdomme og tidlig graviditet. 

Endvidere afholdes der oplysningskampagner fra august til december i 

samarbejde med forebyggelseskonsulenterne. I år var temaet ”Selvmord”, hvor 

byens borgere også deltog.  

 

Qooqa Kangerlussuaq 

I Kangerlussuaq er fritidsmuligheden ”Qooqa” med 3 fastansatte medarbejdere. 

Her mødes i dagtimerne 5-10 børn og unge – og om aftenen ligger besøgstallet 

på 20-25. 

”Qooqa” har en målsætning, at huset skal være ryddeligt, og at brugerne kan 

finde fred og ro i huset.  

Der er planer om at gennemføre teltture 3-4 gange årligt. Én gang om måneden 

arrangeres fællesspisning. 

 

Musikskolens bygning har igen været udsat for frost- og vandskade, hvilket har 

betydet, at skolens elever og lærere har været anvist midlertidige lokaler. 

Friskolens lokaler er nu musikskolen midlertidige tilholdssted. Kommunalbestyrelsen 

har besluttet at opføre ny bygning til såvel musikskole som bibliotek i forlængelse 

af kulturhuset ”Taseralik”.  

 

På trods af skolens mange udfordringer er aktivitetsniveauet forsøgt opretholdt, 

bl.a. ved deltagelse i en større workshop i samarbejde med forebyggelses-

konsulenterne. 

 

Fritidsundervisning for børn 

Der er blevet tilbudt fritidsundervisning for børn fra 1. klasserne til 10. klasser for 

både Minngortuunnguup og Nalunnguarfiup atuarfiat. Der er i alt tilbudt 23 

tilvalgsfag, hvor der blev oprettet 19 hold.  Fritidsundervisningen for skolebørn var 

planlagt at starte i september 2016 og forventes afsluttet i maj 2017. 

 

Fritidsundervisning for voksne 

Fritidsundervisning for voksne er for alle fra 19 årige og opefter. Der er blevet til 23 

tilvalgsfag, hvor 14 hold blev oprettet. Et hold kan starte, når min. 8 er tilmeldte. 

Det kan betyde, at nogle hold starter senere end andre hold. Fritidsundervisningen 

for voksne startede i november 2016 og i maj 2017.  

 

 

Aktivitet  
Folkebibliotekerne, 

folkeoplysningen, 

samt kultur- og 

idrætsområdet 
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Maniitsoq 

Kulturnat-arrangementet med gratis bybuskørsel var igen en succes. Der var 

deltagelse fra 15 af byens virksomheder. 

I starten af februar var der officiel indvielse af Musikskolen, og det er mærkbart, at 

borgerne er glade for det nye tilbud. Der er stor venteliste til at starte på 

Musikskolen. 

Nationaldagen blev afviklet i samarbejde med flere foreninger. Der var 

konkurrence i roning på Umiaq, med de 9 umiat som Pilersitsivik havde bygget. 

Der var også fodbold for børn og voksne, og der blev arrangeret forskellige lege 

for børnene på Annertusoq´s kunstgræsbane. For første gang afholdte Musik-

skolen koncert for borgerne på Nationaldagen, hvilket var meget populært. 

 

Maniitsoq Museum har, som de foregående år, stået bag flere velbesøgte 

særudstillinger og øvrige arrangementer. I rummet til særudstillinger på 1. sal i B-25 

var der i årets løb bl.a. en udstilling med titlen ”Den Polarrejsendes Galleri”, hvorfra 

forsidebilledet af plakaten med den amerikanske opdagelsesrejsende Robert 

Edwin Peary stammer.  

I slutningen af september var kunstneren bag denne udstilling, Stannes Schwarz, 

på besøg i Maniitsoq. Stannes Schwarz lavede kreative workshops med elever fra 

musikskolen, der også fik en rundvisning i hans udstilling på Maniitsoq Museum. 

 

Der har været følgende udstillinger i museet i Kangaamiut: 

 Juni-juli: Th. N. Krabbes håndkolorerede fotografier 1891-1909.  

 Aug./sept.: ”Grønland – Verden er, som vi tænker den”, (Linda Riber).  

 November-december: Kunstudstilling af Isabelle Vasseur. 

Fritidsundervisning for voksne blev startet med 3 hold. Ligeledes drives også 

fritidsundervisningshold i Kangaamiut og Atammik. 

 

Biblioteket kunne fremvise et større udlån og besøg i 2016. 

 

Kultur og Idræt 
I forbindelse med bæredygtigt idræt har Kommunalbestyrelsen afsat midler til 

anskaffelse af 2 kunstgræsbaner i henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut. Banerne for-

ventes at blive ibrugtaget til august 2017.  

 

Qeqqata Kommunia har fået tilsagn om fondsmidler fra A. P. Møller fonden til 

Svømmehalsprojekt i fjeldet. 

Minihallen ved Skole 2 skal have nyt halgulv. Det forventes gennemført i sommer-

ferien 2017.  

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at der hvert år skal uddeles 1. mio.kr til 

udendørs fritidsfaciliteter til bygderne og byerne. 
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Drift
Mio. kr.

2016

Oprindelig budget 32,8

Korrigeret budget 35,4

Forbrug 34,8

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -0,6

Kontoområde 53, 55, 56, og 59  
 

 

 

  

 

Status 2016 

 

 

Sisimiut 

 

Maniitsoq 

 

Antal sager med relation til kultur- og 

fritidsområdet forelagt Børne- og 

kulturudvalget 

10 11 

 

Antal besøgende på biblioteket 

 

11.553 4.671 

 

Antal bogudlån 

 

8.319 5.274 

 

Brugere af internet, bibliotek (3 maskiner) 

 

3.172 1.386 

 

Antal udstillinger på museet 

 

2 5 

 

Antal besøgende på museet 

 

6.417 993 

Politisk udvalg 
 
Uddannelses-, kultur- 
og fritidsudvalg 
 
Evelyn Frederiksen 
(S), formand 

Alfred Olsen (S), 
næstformand 

Hans Frederik Olsen 
(S) 

Jan Boller (A) 

Tønnes Kreutzmann 
(A) 

 
 
 
 
 

Administration 
 
Vicekommunaldirektør 

Laust Løgstrup 

Tlf. 86 73 10  

laul@qeqqata.gl 

 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:laul@qeqqata.gl
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Teknisk virksomhed 

 
Fokus i 2016 
Der har været fokus på færdiggørelsen af den nye ”Planstrategi fra 2014 – 2018” 

som blev offentliggjort i 2015. I Planstrategien er bæredygtighedsprojektet søgt 

indarbejdet og planstrategien danner fortsat udgangspunkt for en meget stor del 

af de udviklingsaktiviteter, der gennemføres i Qeqqata Kommunia.  

 
Af de større tiltag skal nævnes  

 

 Den nye havn i Kangerlussuaq 

o I løbet af året blev en VVM-redegørelse for anlægget færdiggjort. VVM 

redegørelsen udsendes, efter godkendelse i Selvstyret, til offentlig 

debat i løbet af 2017. 

 Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. 

o For dette projekt gælder, at der også i 2016 er udarbejdet VVM- 

redegørelse og der er drøftet løsninger for vejens passage af 

vandspærrezonen ved Sisimiut. 

 Unesco – området ”Nipisat – Maligiaq – Aasivissuit”. 

o Her er der dels udarbejdet et omfattende nomineringsmateriale, dels 

udarbejdes en forvaltningsplan, der skal danne grundlag for den 

fremtidige benyttelse og beskyttelse af Unesco – området. 

o Nomineringsmaterialet er afleveret til Unesco den 30. januar 2017. 

 

 Der har i 2016, sammen med Selvstyrets Erhvervsdepartement, været 

arbejdet med planlægning for turismekoncessionsområder og udbud 

heraf. 

 
Kommuneplantillæg. 

Der er i 2016 arbejdet med følgende kommuneplantillæg:  
 KPT nr. 7 for områder til Trofæjagt ved Kangerlussuaq 

 KPT nr. 20 for Kangerlussuaq Havn 

 KPT nr. 22 For vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq 

 KPT nr. 23 for en udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut 

 KPT nr. 27 for områder til koncessioneret sportsfiskeri 

 KPT nr. 28 for koncessioner til vildmarksressort 

 KPT nr. 30 for et område til skikoncessioner nord for Maniitsoq 

 

Der har været arbejdet med forarbejder til:  
 Boligområde i Kangerlussuaq 

 Nyt kommuneplantillæg for Erhvervsområdet ved Gl. Heliport og 

Erhvervsområdet ved Ulkebugten (B8). 

 
Andre planlægningsmæssige tiltag. 

Generelt arbejdes der sammen med Visit Greenland og Arctic Circle Business med 

sikringen af troværdige turismetal i bestræbelserne på at sikre bevarelsen af 

Kangerlussuaq Lufthavn.  

Samtidig er der stort fokus på at udbygge og forbedre faciliteterne for turisterne.  

 

Der arbejdes med etableringen af et bevaringsråd i Sisimiut og en ny disponering 

af hundeområderne, primært i og i forlængelse af arealerne, der er udlagt til 

erhvervsområde øst for Sisimiut. 

Aktivitet 
 

Planlægning 

Kloak og 

renovation  

Veje og anden 

teknisk virksomhed 

Byggemyndighed 

Skicenter og løjper. 

Tilsyn af 

udliciterede 

opgaver 

Offentlig transport 
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Der har igen i år været stort fokus på oprydning af både, biler og andet ulovligt 

henstillede materiale, og specielt i forbindelse med de nye planer for havnen har 

det været nødvendigt at iværksætte et større oprydningsarbejde. 

Der er arbejdet med en effektivisering af arealsagsbehandlingen. 

Spildevandsplan for byer og bygder i Qeqqata Kommunia. 

 

Brandvæsen  
Redningsberedskabets 7 stationer og Kangerlussuaq med servicekontrakt med 

Mittarfeqarfiit har i årets løb været involveret i 79 udrykning, bl.a. 3 større brande, 8 

redninger og 4 med relation til miljø. Der har været 2 ressourcekrævende 

fjeldbrande i Sisimiut-området, hvor brandslukning tog flere døgn. 

Endvidere er der gennemført 4 øvelser – såvel varslet som uvarslet. 

 

Der blev i 2016 afholdt flere lovpligtige uddannelser så som førstehjælp, holdleder, 

søredning og indsatsleder Fly. 

 

Kangaamiut har modtaget ny brandbil – og brandmandsforeningen (SiQaPe) har 

fra lokal erhvervsmand modtaget en RHIB-båd. Båden stilles til rådighed for 

stationen i Sisimiut. 

 

På personalesiden har der været udskiftning i stilling som viceberedskabschef og 

flere fra redningspersonalet har valgt at stoppe. Til stationen i Sisimiut er der ansat 

ny beredskabsinspektør. For 25 års tro tjeneste er en redningsmand hædret, 

ligesom 2 redningsfolk er hædret efter 10 års anciennitet.  

 

Sisimiut  
 

Veje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejen langs Ulke bugten blev asfalteret i 2016. Vejen ligger i erhvervsområde B8, 

og den 1.250 m. lange asfalterede vej vurderes at understøtte erhvervsudviklingen  

 

Glahns vej blev færdiggjort i 2016 efter en større reparation af vandledningen. 

Den nederste del af Glahns vej har fået ny tiltrængt vejkasse. 

 
Ny Kirkegård 

Der er bevilliget midler til anlæggelse af en ny kirkegård på Akia – i området B3 

”Nuliata nuua”. Anlæggelse er opdelt i 5 etaper og vurderes at opfylde behovet 

for gravsteder i de næste 70 år. Anlæggelsen forventes at kunne igangsættes i 

starten af sommeren, når høring af Kommuneplantillægget for området afsluttes  

medio maj.  

 
Kloakker 

Kloaknettet giver få udfordringer og fungerer overordnet set godt. Visse 

strækninger gennemspules og renses forebyggende for at undgå tilstopninger. 

 

Asfaltering af Ulke bugtvejen 
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Renholdelse inkl. snerydning 

Snerydningssæsonen 2015/2016 var præget af lav snemængde og et tidligt forår. 

Derfor var udgifterne til snerydning mindre end forventet. 

Området for Teknik og miljø havde for sæsonen underskrevet kontrakt med privat 

entreprenør. Ligeledes er der for sæsonen 2016/2017 underskrevet kontrakt med 

to entreprenører – som varetager 3 ud af de 4 snerydningsdistrikter i Sisimiut by. 

 

Fremlysningspladsen 

Sisimiut har fået en ny indhegnet fremlysningsplads på Qimmeqarfik. Pladsen   

bruges primært til midlertidig placering i forbindelse med kommunens registrering 

af ulovligt hensatte joller, både, biler og andre effekter. 

Disse effekter vil kommunen fjerne og registrere på fremlysningspladsen, såfremt 

de udgør en forureningsrisiko, et miljømæssigt problem, et trafikmæssigt problem, 

eller de skræmmer bybilledet  

Effekterne fremlyses i 3 måneder. Herefter salg til højestbydende eller dumpning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bådpladser 

I Sisimiut er fire bådpladser overgået til kommunen. Såfremt man ønsker bådplads 

anviser kommunen en fast nummeret plads. I den forbindelse er bådpladserne 

total opryddet og fremstår rydeligt og organiseret. 

På billedet ses bådpladsen vest for højskolen, hvor oprydningen har været i gang. 

Oprydningen af resterende bådpladser fortsætter i 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levende ressourcer 

Området varetager opsynspligt og vaccination af hunde. 

Hvert kvartal opgøres antallet af slædehunde. Seneste opgørelse viser at det 

samlede antal slædehunde er på 1.081, fordelt med 974 i Sisimiut, 52 i Kanger-

lussuaq, 34 i Itilleq og 21 i Sarfannguit. 

Opgørelsen viser en stigende tendens i antal af slædehunde for de seneste 3-4 år. 

 

 

 Fremlysningspladsen ved Qimmeqarfik 

 Bådplads ved højskolen 
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Forskellige kommunale virksomheder 

Brættet: Under renovering af den nuværende ”Brætbygning” blev der konstateret 

trænedbrydende skimmelsvamp. Kommunalbestyrelsen har afsat midler til opfør-

else af et nyt bræt. Ny placering og projektering af det nye ”Bræt” er i gangsat. 

  
Øvrige tekniske virksomheder 

Asfalt anlæg: Asfaltanlæggets mange nedbrud i 2016 har forsinket de ønskede 

asfalteringer. Grundet alder og slidtage ser Området for Teknik og Miljø på 

muligheder for at gennemføre de planlagte asfalteringer i 2017. 

 

Sommerlejr: Driften af Sommerlejren er fortsat privatiseret. Ved kontraktudløb er 

der indgået aftale med ny privat aktør. 

 

Rustvogn: Den gamle rustvogn fra 1982 er vurderet til udskiftning. Området for 

Teknik og Miljø har sikret midler til indkøb af en ny. Denne forventes leveret til april 

2017. 

 

Nye busser: Driften af bybusser blev fornyet med den klausul, at entreprenøren skal 

udskifte de gamle busser med nye. Dette skete i sommeren 2016. 

 

Forbrændingsanlægget 

Fjernvarmeaftale med Nukissiorfiit. 

Qeqqata Kommunia har underskrevet en samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om 

levering af fjernvarme fra affaldsforbrændingen. OTM har vurderet et væsentligt 

forbedringspotentiale ved indsættelse af spildoliekedel, hvor det sikres at  fjern-

varme kan leveres, når affaldsforbrændingskedlen er stoppet, enten på grund af 

rensning eller på grund af nedbrud. Aftalen betyder at fjernvarmenettet delvist 

opvarmes med affald/spildolie frem for normal fyringsolie. 

 

Godkendelse til opsætning af spildoliebrænder er nu endelig på plads. Spilolie-

brænderen forventes igangsat til foråret 2017, således at spildolien håndteres 

miljømæssigt mere forsvarligt og aftalen mellem Nukissiorfiit og Kommunen om 

forsyningssikkerhed kan effektueres. 

 

Komposteringsprojektet om madaffald har stået på siden 2014. Pilotprojektet 

formål er, med midler fra Selvstyrets miljøkonto, at undersøge, om det er muligt at 

kompostere i Grønland, samt at undersøge, om kompostering vil give en mærkbar 

nedbringelse af affald, som skal afbrændes i forbrændingsanlægget. 

 

Konklusionen blev, at det er muligt at kompostere, men indsamling af madaffald til 

kompostering har ikke givet en mærkbar reduktion af brændbart affald. Da 

omkostningerne i forbindelse med indsamlingen af affald hos deltagerne har 

været stor, sammenholdt med den manglende mærkbare reduktion af brænd-

bart affald, er det besluttet at afslutte projektet pr. 31/12 – 2016. I lyset af den 

indgåede aftale med Nukissiorfiit om fjernvarmeleverance fra affaldsforbræn-

dingen, vurderes det, at afbrænding af madaffald og dermed medvirkende til 

leverance af fjernvarme giver økonomisk og miljømæssigt den største gevinst for 

samfundet. 

 

Dag- og natrenovation 

Dag og natrenovationsopgaven er fortsat udliciteret til privat selskab. Kontrakten 

forløber nu frem til 2021. 

I Sarfannguit og Itilleq er opgaven stadig på en kommunal opgave. 
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Maniitsoq 

 

Veje 

Vejene i Maniitsoq har generelt gode bundforhold, og der er ikke større problemer 

med sætninger eller permafrost. Vejene kræver derfor hovedsageligt almindelig 

vedligehold af slid på belægningen. Sliddet på vejbelægningen har været 

stigende efter indførelsen af buskørsel. 

Der blev ikke asfalteret i 2016, men der planlægges asfaltering i juni 2017. 

 

Kloakker 

Der er udført renovering af støttemuren til hovedkloakken langs havnen. Der er en 

enkelt pumpestation på kloaknettet. Opsyn og drift af denne er udliciteret. 

 

Renholdelse inkl. snerydning 

Snerydning og renholdelse omfatter også glatførebekæmpelse og fjernelse af 

grus og efterladenskaber på veje, stier, pladser og trapper. Ligesom i 2015 faldt 

der i 2016 store mængder sne, så forbruget til snerydning kunne ikke holdes inden 

for bevilling. 

Forårsrengøring blev gennemført af kommunens egne folk. 

 

Levende ressourcer 

Omfatter lejlighedsvis aflivning af løse hunde og katte. Der er meget få ressourcer 

til dette område, der er således ingen hundeinspektør i Maniitsoq. 

 

Forskellige kommunale virksomheder 

Området omfatter servicehusene i bygderne samt fællesværksteder i by og 

bygder til rådighed for alle til reparation af både.  

Omsætningen på ”Brættet” har siden starten af Maniitsoq-ordningen i 2005 ligget 

ret konstant omkring 2 mio. kr. om året. 

 

Øvrige tekniske virksomheder 

Driften af det kommunale værksted, hvor kommunens materiel og køretøjer 

vedligeholdes. Herudover løjpepræparering, samt busdrift.  

Busdriften blev i 2016 efter licitation overtaget af en ny entreprenør, hvilket har 

betydet væsentlig større regularitet i buskørslen. 

 

Dag- og natrenovation 

Tømning af dag- og natrenovation har i mange år været udliciteret i Maniitsoq og 

Kangaamiut. I slutningen af 2016 overtog kommunen igen renovationsopgaven i 

Kangaamiut fra entreprenøren. I Napasoq og Atammik foretages tømningen af 

kommunalt ansatte renovationsfolk. På grund af de mange og lange terræn-

trapper i Maniitsoq og Kangaamiut tømmes natrenovation her 3 gange om ugen 

af hensyn til arbejdsmiljøet. Alle andre steder i kommunen tømmes 2 gange. 

 

Øvrige forsyningsvirksomheder 

Omfatter pontonbroer, forbrændingsanlæg, modtagestation og lossepladser. 

Forbrændingsanlægget stod i 2016 stille i 2 måneder på grund af udskiftning af 

murværket i ovnen. Indtægt fra salg af varme blev derfor lidt mindre end 

forventet. 

Oprydning af losseplads og jerndump, som blev påbegyndt i 2015, blev afsluttet i 

2016. Alt jernskrot er blevet presset og udskibet, og store mængder træaffald er 

blevet afbrændt i den Air Burner, der blev anskaffet til formålet. 
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Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 39,3

Korrigeret budget 40,4

Forbrug 39,7

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -0,7

Kontoområde 2 og 6  
 

 

 

  

Status 2016 

Antal sager forelagt Teknik- og 

Miljøudvalget 
91 

Profil Sisimiut Maniitsoq 

Antal udstedte arealtildelinger 424 45 

Antal udstedte byggetilladelser 38 10 

Politisk udvalg 
 
Teknik- og 

miljøudvalg 

 

Karl Lyberth (S), 

formand 

Aqqalu Skifte (S) 

næstformand 

Marius Olsen (S) 

Tønnes 

Kreutzmann (A) 

Jan Boller (A) 

 
 
 
 
 

Administration 
 
Vicekommunaldirektør 

Laust Løgstrup 

Tlf.  86 7310 

laul@qeqqata.gl   

 
 
 
 

mailto:laul@qeqqata.gl
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Anlæg 

 
 

Sisimiut  

 

 
 
 

   

 

 
 

          

        

 
                  

      

 

12 nye ældreboliger ved Nikkorsuit blev færdigopført og er nu beboet.  
P-plads bliver asfalteret til sommer. 

      

              
 

   
 
  

 

                      
På Deichmanip Aqq. er 16 handicap-                        Kloakrenovering 2015-19, her ved KTI. 
boliger under opførelse. 
 
 
Plejehjemsudvidelsen 

 

                       
Udvidelse af plejehjemmet blev afsluttet og ibrugtaget. Udvidelse mod øst med elevator og 
forøget køkkenareal samt udvidelse mod vest med 7 nye værelser med fælles spisestue.  

 

 

    

Aktivitet 
 

Området dækker 
aktiviteter i forbindelse 
med anlægsopgaver i 
kommunalt regi. 
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Skolerenovering af Minngortuunnguup Atuarfia blev fortsat med sanering af ældste skole- 
bygninger og etablering af skolegård. Sanering og skolegård blev færdiggjort sensommer 2016.  
I 2017 fortsættes projektet med legepladsredskaber, legepladshegn og etablering af trappe 
 til pedelkontoret. 
 
 

                     
Skolerenovering etape 3 i Nalunnguarfiup               ”NUKA” får nyt tag. 
Atuarfia omfattede bl.a. nye indgangspartier 
og udvendig maling. Etape 4 med lokale- 
ændringer og installation af lift er projekteret 
og forventes afsluttet i efteråret 2017. 
 

 

Adgangstrappe og repos til daginstitution  
”Ungaannguaq” blev renoveret. 
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Byggemodning Akia fortsatte med område A22, hvor el- vand og kloakledninger er  
ibrugtaget af de første andelsboliger, udsprængning for sti fortsætter som vinterarbejde. 

 
Kangerlussuaq 
 

 
 

Materialer til 2 byggesæt Illorput 2100 blev modtaget fra Selvstyret og fundamenter opført  
i løbet af efterår 2016. Opførelse af husene fortsætter indtil færdiggørelsen i efteråret 2017.  
De andre 3 Illorputhuse fra 2015 blev færdige og indflytningsklare i løbet af 2016. 
 

Sarfannguit 
 

            
Skolens tilbygning på 170 m2 mod syd og renovering blev færdig indvendigt og taget i  
brug ultimo 2016. Skolen males udvendigt og påføres tagpap i sommeren 2017. 
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 Illorput 2100 byggesæt i Sarfannguit blev rejst og 

lukket, indvendig færdiggørelse med VVS og El 
fortsætter forår 2017. 
  

  

  

Itilleq 
 

 

Der blev fra Selvstyret leveret byggematerialer til opførelse af 1 Illorput 2100 bolig i Itilleq.  
Maling opbevares frostfrit i servicehus indtil byggeri går i gang til sommer 2017.  
 
 

Maniitsoq 

          
12 ældreboliger opført som punkthus              Opførelse af 16 handicapboliger på   
på 4 etager på Annertusoq blev påbegyndt       Ole Petersenip Aqq. blev påbegyndt  
i 2014. Huset var færdigt i april 2016.               i slutning af 2015. 
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Armen på havnekranen blev forlænget                  Støttemur til hovedkloak langs 
i 2016.                                                                          inderhavn er renoveret og forstærket. 

 
 

 

               
Udvidelse af kirkegården med et nyt felt              Der blev i 2016 udført oprydning af jern- 
blev påbegyndt i 2016. Sand er delvist                  og metalskrot i bygderne, hvorfra der 
udlagt. Feltet færdiggøres i 2017.                           samlet blev udskibet 85 tons skrot. 

 
 

 
Selvstyret bevilgede i 2014 ekstraordinært 2 mio. kr. til oprydning af lossepladsen i 
Maniitsoq. For en del af midlerne blev indkøbt en Air Burner til afbrænding af 
byggeaffald og storskrald. I 2015 og 16 er afbrændt store mængder træ- og 
byggeaffald i Air Burneren. 

 

                
Som led i Bæredygtighedsprojektet blev                   Ungdomsprojekt ”Pilersitsivik” byggede 
der med støtte fra Selvstyrets VEK-pulje                   i 2016 gangbro ved Annersuaq efter 
opsat et stort solcelleanlæg på en                              idéoplæg fra borgergrupper. 
klippevæg ved plejehjemmet Neriusaaq. 
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Kangaamiut 
 

 
Der blev anskaffet en ny brandbil til Kangaamiut. 

 
Atammik 

 

                   
Der blev fra Selvstyret leveret et Illorput                 Der er afholdt licitation over ny  
2100 byggesæt til opførelse i Atammik.                   daginstitution i Atammik. Byggeri 
Byggeriet starter i foråret 2017.                                 forventes at starte i foråret 2017. 

 

 
Napasoq 
 

 
Opførelse af et Illorput 2100 i Napasoq  
blev påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016.  
Huset vil blive benyttet som lærerbolig. 

 
 

     
 

 

         

Drift

Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 52,6

Korrigeret budget 103,5

Forbrug 46

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -57,5

Kontoområde 7  

Administration 
 
Laust Løgstrup 

Vicekommunaldirektør  

(+299) 86 7310 

laul@qeqqata.gl   

 
 
 
 

 Politisk udvalg 
  
 Teknik- og miljøudvalg 
 

 Karl Lyberth (S), formand 

 Aqqalu Skifte (S) 

 Marius Olsen (S) 

 Tønnes Kreutzmann (A) 

 Jan Boller (S) 

 
 
 
 
 

mailto:laul@qeqqata.gl
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Administration 

Fokus i 2016 

 

Organisationsstruktur 

Kommunalbestyrelsen, der består af 15 medlemmer, er kommunens øverste 

politiske ledelse, og Økonomiudvalget, der består af 5 medlemmer, skal 

overordnet set varetage de økonomiske og almindelige administrative forhold 

inden for samtlige kommunens administrationsområder.  

Organisationsstrukturen i Qeqqata Kommunia er uændret i 2016. I oversigts-form 

består organisationen af en direktion, bestående af borgmesteren, 

kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren, samt af en chefgruppe, der 

leder en række forvaltningsgrene, bestående af ni fagchefer fordelt i Sisimiut og i 

Maniitsoq. Områderne er økonomi, teknik og miljø, familie samt uddannelse. Med i 

chefgruppen er endvidere to stabschefer i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. 

 

UNESCO Verdensarvsansøgning 

Efter mange års forberedelse har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde 

med faglige eksperter færdiggjort en ansøgning til UNESCOs Verdensarv. 

Ansøgningen handler om en kulturarvsansøgning ”Aasivissuit – Nipisat, Inuit 

Jagtområde mellem Indlandsis og Hav”. 

Området, som er søgt optaget på UNESCOs Verdensarvsliste er et enestående 

kulturlandskab fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til 

fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser. Området 

rummer kulturminder fra menneskers historie i Vestgrønland gennem 4.500 år. 

Aage V. Jensen Charity Foundation har doneret 1,8 mio. kroner til projektet. 

 

Borgerkontakt 

I Qeqqata Kommunia arbejder vi ihærdigt på at etablere en god kontakt til 

borgerne, og på denne baggrund er der blevet oprettet en profil på Facebook 

http://www.facebook.com/Qeqqata. Qeqqata Kommunia forventer, at dette vil 

være med til, at borgernes henvendelse og kontakt til kommunen vil blive større 

og nemmere. 

 

Bæredygtighedsprojektet 

Qeqqata Kommunia ønsker at gå foran i udviklingen af et bæredygtigt Grønland, 

og har derfor sat sig det mål at blive et foregangssamfund for bæredygtighed i 

Arktis i 2020. Denne vision bæres frem af mange delprojekter som alle 

koncentrerer sig om bæredygtighed enten indenfor uddannelse, det sociale 

område eller miljø. Et af kommunens ”fyrtårnsprojekter” er opførelse af en 

svømmehal i fjeld i Sisimut, som i 2016 modtog den generøse donation på 50 mio. 

kr. fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.   

 

For at styrke det videre projektarbejde med bæredygtighedsvision, gik samtlige 

chefgruppemedlemmer og projektlederne i 2016 på projektlederkursus. Internt er 

årets bæredygtighedsprojekt blevet kåret, som i år blev projektet ”Bygdeelev-

integrering”.  

  

Kommunalbestyrelsen har prioriteret bæredygtige udviklingsprojekter, og der 

arbejdes intenst med, at alle projekter har fokus på både tværfaglighed, 

borgerinddragelse og frivillighed. 

 
 

Aktivitet 
 

Området berører 

den politiske 

organisation dvs. 

kommunalbestyrelse 

bygdebestyrelserne, 

valgbestyrelsen, 

udvalg, samt den 

kommunale 

administration, 

herunder bygninger, 

og personale.  

http://www.facebook.com/Qeqqata
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For at opmuntre befolkningen til at arbejde innovativt og udvikle bæredygtige 

løsninger, har kommunalbestyrelsen oprettet en bæredygtighedspulje. Denne 

pulje har til formål at støtte frivillige aktiviteter fra borgere, foreninger og 

organisationer, som ønsker at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund. 

 

Digitalisering 

Samarbejdet med de øvrige 3 kommuner og selvstyret om en digitaliseret 

Borgerservice fortsatte i 2016 i ”Sullissivik”. Flere og flere oplysninger foreligger nu 

digitalt, og ved hjælp af NEM-ID kan kommunens borgere nu betjene sig selv via 

online, bl.a.   

 bopælsattest,  

 ansøgning om jagbevis og indberetning om fangst,  

 til- og afmelding af dag og natrenovation,  

 til- og afmelding vedr. dagsinstitution,  

 m.fl. 

  

På hjemmesiden www.qeqqata.gl kan man tilgå alle selvbetjeningsløsninger, der 

gør det nemmere således at borgerne kan betjene sig selv online via 

www.qeqqata.gl og www.sullissivik.gl. 

 

Som nyt har Qeqqata Kommunia i samråd med øvrige kommuner og Selvstyret 

lavet samarbejdsaftale om overtagelse af jagt- og fiskeribeviser/licenser 

(udstedelse af jolle- og fiskerilicenser op til 6 meter joller, dette betyder at joller 

over 6 meter fortsat skal søge til Selvstyret). Borgerserviceenhederne i byerne og 

bygderne kan via digital løsning udlevere jagtbeviser for fritidsfanger og erhvervs-

fanger. Overtagelse af fangst- og fiskerilicenser er vejen frem til at effektivisere 

borgerbetjening, og det harmonerer godt med kommunernes ønsker om at 

overtage flere sagsområder fra Selvstyret. Dertil følger der også strukturreformens 

anbefalinger, at borgerne skal kunne betjenes ét sted, dvs. i BorgerService, og ikke 

skal henvises til flere instanser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 2016 

Antal sager forelagt Økonomiudvalget 201 

Antal sager forelagt Kommunalbestyrelsen 158 

Profil  

Antal ansatte i administrationen 147 

Politiske 

udvalg 
 
Økonomiudvalget 

 

Hermann 

Berthelsen (S), 

formand 

Gedion Lyberth (S) 

Marius Olsen (S) 

Siverth K. Heilmann 

(A) 

Bitten Heilmann 

(A) 

 
 

 
 

http://www.qeqqata.gl/
http://www.qeqqata.gl/
file:///C:/Users/hcsv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2MP70AOB/www.sullissivik.gl
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Drift
Mio. kr. 2016

Oprindelig budget 99,3

Korrigeret budget 99,3

Forbrug 94,3

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -5,0

Kontområde 1  
 

Den kommunale administration har i 2016 et forbrug, der er 5 mio.kr. mindre 

end bevillingen. 

  

Administration 
 

Kommunaldirektør 

Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@qeqqata.gl 

 

Vicekommunaldirektør 

Laust Løgstrup 

Tlf.  86 7310 

laul@qeqqata.gl   

 
 
 
 
 

mailto:paol@qeqqata.gl
mailto:laul@qeqqata.gl
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Politiske udvalg Kommunens indtægter  
 

Økonomiudvalget: Indtægter til kommunekassen består fortrinsvis af de årlige bloktilskud fra 

 Selvstyret og af skatteafregninger via Skattestyrelsen. 

Hermann Berthelsen (S),  Bloktilskuddet, som udbetales månedsvis til kommunen, bliver givet til en  

Formand række fastlagte økonomiområder som f.eks. handicapområdet, kloak- 

Gedion Lyberth (S) renovering og boligprogram for bygder og yderdistrikter samt til skatte- 

Marius Olsen (S) udligning. 

Siverth K. Heilmann (A) Skatteafregning fra Skattestyrelsen omfatter først og fremmest skatten fra 

Bitten Heilmann (A) de personlige indkomster. Kommuneskatten i Qeqqata Kommunia har de 

seneste år været 26% - dvs. sammen med Landsskat og Fælleskommunal 

skat har den samlede skatteprocent for personlig indkomst været på 42%. 

  Herudover modtager kommunen andel af selskabsskatterne fra de selska-

ber der er registreret med hjemadresse i kommunen – dog med 

undtagelse af selskabsskatten fra de selvstyreejede selskaber selvom de 

har adresse i kommunen. 

 

Øvrige indtægter består bl.a. af det beregnede kapitalafkast, som 

kommunen modtager som ejer af udlejningsboliger, af afgifter fra bygge-

modning, forbrænding og renovation. Fordelingen af de kommunale 

indtægter for de seneste 5 år ser således ud: 

 Kontoområde 8 – INDTÆGTER 

 

R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 

Beløb i 1000 kr.  

     
80 personlig indkomstskat -292.983 -302.080 -312.496 -312.265 -323.013 

81 selskabsskat -6.968 -10.136 -6.853 -13.654 -20.021 

83 generelle tilskud og udligning -296.930 -302.048 -333.620 -335.240 -353.174 

85 renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst -11.452 -11.327 -11.881 -11.621 -11.689 

86 andre indtægter -6.814 -1.789 -7.840 -6.658 -4.874 

88 afskrivning 1.095 783 1.416 -2.261 687 

I alt -614.052 -626.597 -671.274 -681.699 -712.084 

 
For personskatter ses, at der har været en stigning fra 292,9 mio. kr. i 2012 

til 323,0 mio. kr. i 2016. Dette skyldes særligt udvikling inden for fiskeriet og 

anlægssektoren med dertil hørende højt beskæftigelsesniveau. Det årlige 

budget for personlig skatter fastlægges ved den årlige budgetlægning i 

et samarbejde med Skattestyrelsen 

 

Selskabsskatten blev i 2016 ca. 20,0 mio. kr., hvor 6,7 mio. kr. skyldes 

registreringer fra tidligere år. Ifølge Skattestyrelsen burde selskabsskatten 

have været 13,7 mio. kr. i 2015 og i 2016 burde registeringen af 

selskabsskatten havde været 13,3 mio. kr.   

 

Selvskabsskatten er steget fra ca. 7 mio.kr. i 2012 til 20 mio. kr. i 2016.,  

 

Det generelle tilskud/Bloktilskud var i 2012 på 296,9 mio. kr. og i 2016 på 

353,2 mio. kr. Det generelle tilskud fastlægges af Naalakkersuisut og 

KANUKOKA set i forhold til dertil aftalegrundlag og fastlægges i forbindelse 

med finanslovprocessen, der meldes ud ved vedtagelse af finanslovene.  
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Regnskab 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Administration 
 
Centralforvaltningen 
 
Kommunaldirektør 
Paneeraq Olsen 

Tlf. 86 73 01 

paol@sisimiut.gl 

 

Vice-
kommunaldirektør 
Leif G. Jensen 

Tlf. 86 73 25 

leje@sisimiut.gl 
 

 
 
 
 
 

mailto:paol@sisimiut.gl
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Regnskabspraksis  

 
Kommunens regnskab aflægges i henhold til Landstingslov om 

kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med gældende bekendtgørelser og 

forordninger. Regnskabet er opstillet efter udgiftsprincippet. I Qeqqata 

Kommunia anvendes en central bevillingsstyring. Det indebærer, at 

Kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger på hver enkelt konto og der kan kun 

foretages udgiftsneutrale omplaceringer mellem kontiene ved en beslutning i 

Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger som indebærer positive eller negative 

kassebevægelser skal forelægges for Kommunalbestyrelsen. To arbejdspladser 

har et mere selvstændigt budgetansvar. Det indebærer at de kan disponere 

driftskontiene indenfor en samlet budgetramme.  

De to rammestyrede arbejdspladser er 

 

 Sisimiut Katersugaasiviat Museum 

 Fritidshjemmet Naasoq 

 

 

Totalregnskab 

 
Qeqqata Kommunia´s regnskab er et totalregnskab. Det betyder, at regnskabet 

omfatter alle drifts- anlægs- og finansieringsposter. Regnskabet indeholder 

specifikke oversigter og redegørelser, der tjener som grundlag for  

 

 en vurdering af regnskabet i forhold til budgettet, 

 en opgørelse af regnskabets ressourceforbrug, 

 en opgørelse af balancen samt 

 en opgørelse over kommunens økonomiske situation. 

 

 

Periodisering af indtægter og udgifter 

 
Indtægter og udgifter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden 

hensyntagen til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år 

hvor varen eller ydelsen er modtaget eller præsteret. Indtægterne er henført til 

det år, hvor retten dertil er erhvervet.  
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Resultatopgørelse 
Kt. Kontoområde Budget Tillæg Bevilget Forbrug

1 Administrationsområdet 
1 99.275 0 99.275 94.258

2 Teknik 37.054 -208 36.846 36.437

3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 27.325 -239 27.086 21.604

4 Familieområdet 227.407 2.928 230.335 221.304

5 Undervisning og kultur 225.040 1.430 226.470 227.975

6 Forsyningsvirksomheder 
2 2.876 666 3.542 3.215

Driftsudgifter i alt 618.977 4.577 623.554 604.793

70 Anlægsområdet vedr. eksterne områder 36.650 18.081 54.731 24.914

72 Anlægsområdet vedr. det tekniske område 13.499 4.838 18.337 10.413

73 Anlægsområdet vedr.arb.mark.- og erhvervsrådet 0 0 0 0

74 Anlægsområdet vedr. familieområdet 500 1.128 1.628 1.873

75 Anlægsområdet vedr. undervisning & kultur 1.000 11.365 12.365 4.760

76 Anlægsområdet vedr. forsyningsvirksomhed 1.000 3.505 4.505 2.443

77 Anlægsområdet vedr. eksterne områder 0 11.972 11.972 1.692

52.649 50.889 103.538 46.095

Driftsudgifter inkl. anlægsområdet i alt 671.626 55.466 727.092 650.888

80 Personlig indkomstskat -316.467 0 -316.467 -323.013

81 Selskabsskat -4.000 0 -4.000 -20.021

83 Generelle tilskud -351.965 -947 -352.912 -353.174

85 Renter, kapitalafkast, samt kurstab- og gevinst -11.197 0 -11.197 -11.689

86 Andre indtægter -4.600 0 -4.600 -4.874

88 Afskrivninger 1.100 0 1.100 687

-687.129 -947 -688.076 -712.084

Resultat i alt -15.503 54.519 39.016 -61.196

Negative tal angiver indtægt/Positive tal angiver udgift.

Anlægsområdet

Beløbene er i 1.000 kr.

Indtægter i alt

 
           
 Noter: 

        1) Udgifter til de folkevalgte (1.000 kr.) 

 

 

 
        2) Beløbet for forsyningsvirksomheder er sammensat således (1.000 kr.) 
 

År 2016 

Driftsudgifter 23.695 

Salgsindtægter, afgifter, refusioner m.v. -20.480 

Netto driftsudgifter 3.215 

 
Regnskabsoversigten viser resultatopgørelsen på bevillingsniveau. Oversigten skal gøre 

det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne 

tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.    

  

 

År 

 

2016 

 

Udgift 

 

6.598 
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Finansiering 
   (kr. 1.000) 

   Tilgang af likvide akiver Primo Ultimo  Forskydning 

89 Resultat i alt 

  

61.196  

97 Optagne lån 

  

0  

  I alt     61.196  

     Anvendelse af likvide aktiver Primo      Ultimo     Forskydning 

91 Kortfristede tilgodehavender 81.920 112.836 30.916  

93 Langfristede tilgodehavender 98.352 106.103 7.751  

94/98 Uomsættelige aktiver/passiver 16.180 -3.325 -19.505  

96 Kortfristet gæld -12.250 -39.359 -27.109  

97 Langfristet gæld 0  0  0  

  I alt 184.202  176.255  -7.947  

 
Regulering vedr. likvide aktiver -168.817   -229.307   -60.490  

90 Ændring af likvide aktiver     -68.437  

     Finansiel status 
   90 Likvide aktiver 28.545  96.982 68.437 

91 Kortfristede tilgodehavender 81.920  112.836 30.916  

94/98 Uomsættelige aktiver/passiver 16.180  -3.325 -19.505  

96 Kortfristet gæld -12.251  -39.359 -27.109  

Kortfristet formue/gæld 114.394 167.134 52.740  

93 Langfristede tilgodehavender 98.352  106.103 7.751  

97 Langfristet gæld 0  0 0  

Langfristet formue/gæld 98.352 106.103 7.751  

Finansiel egenkapital 212.746 273.237 60.491  

 
”Finansiering” viser, hvorledes likviditeten har udviklet sig i årets løb med en registrering 

af de samlede ændringer i de likvide aktiver. 

 

”Finansiel status” viser, hvorledes den finansielle egenkapital er fremskaffet. 
 

Noter: 

Likvide aktiver indeholder følgende:  

Beholdning af kontanter er på 97.590 kr.  

Indestående i pengeinstitutter udgjorde 96,6 mio. kr. og beholdning af aktier i Grønlandsbanken er 

på 153.000 kr. og de likvide aktiver er steget med 60,4 mio. kr. i 2016. 

 
Kortfristet tilgodehavende:      

Tilgodehavender hos borgere, selskaber og andre offentlige instanser er steget med 30,9 mio.kr   

 

Kortfristet gæld:      

Tekniske mellemregninger med Selvstyret og eksterne områder steg med 27.1 mio.kr. i 2016. 

 

Langfristet tilgodehavende:      

Boligudlån efter 20-20-60-ordningen og boliglån til andelsboliger steg i 2016 med 7,7 mio.kr. 

 

Langfristet gæld:  

Qeqqata Kommunia har ingen langfristet gæld. 

 

Finansiel egenkapital      

Kommunens nettoformue steg med 60,5 mio. kr., bl.a. som følge af årets resultat på 61,2 mio.kr.  
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Garantier, eventualrettigheder og 

forpligtigelser    
 

Kautionsforpligtigelser Primo Ultimo

Sisimiut TV 390.000 146.592 Sisimiut TV har optaget lån i BankNordik, hvor Qeqqata 

Kommunia er skyldnerkautionist

Sisimiut Idrætshal 740.000 1.077.377 Drifts- og byggekredit

Sisimiut Katersortarfiat 1.464.374 1.374.234 Kaution for om- og tilbygning, afsluttet 2011. Oprindelig 

kaution på 1,9 mio.kr. i Grønlandsbanken

Arctic Circle Race 100.000 100.000 Foreningens driftslån i Grønlandsbanken, udløb 2017

I alt 2.694.374 2.698.203

Eventualrettigheder 44.430.659 41.052.575

Andelsbolig, Manitsoq 5.000.000 15.757.829

Andelsbolig, Sisimiut 38.802.048 38.802.048Sisit 0 Omdannet til ejerforeningNeriusssaq 3.199.540 Ej registreret med pantebrev eller i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån. Beløb ukendt.Aaveq 3.254.126 Ej registreret med pantebrev eller i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.Tulugaq 3.000.000 Ej registreret i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.Qaava 4.725.000 Ej registreret i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.Mikisoq 5.250.000 Ej registreret i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.Qaasuitsoq 5.250.000 Ej registreret i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.Sarsuatsivinnguaq 5.250.000 Ej registreret i informatik. Rente- og afdragsfrit boligudlån.

Sisimiut Katersortarfiat 318.656 318.656 Rente- og afdragsfrit lån

Konjunkturpantebreve 309.955 113.633

I alt 47.125.033 43.750.778

 
Oversigten viser de garantier som kommunen har givet med angivelse af garantiens 

størrelse primo og ultimo regnskabsåret, hvem der er långiver og for hvem der er givet 

garanti. Ved garanti til boligbyggeri angives det samlede tal for restgarantisummen. 

Ved garanti til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivningen, boliglovgivningen 

mv. er det ikke muligt i garantifortegnelsen at identificere de personer, der er stillet 

garanti for. Ved eventualrettigheder forstås en ydelse som i realiteten må betragtes som 

et drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebreve 

eller lignende og hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbage, hvis det formål, 

tilskuddet er ydet til, opgives indenfor en given tid. 

 

 

 

Driftsmidler der søges overført 
 

Overførsler på de rammeregistrerede arbejdspladser. Beløb 

Drift ekskl. løn og vedligeholdelse 

 
 Sisimiut Museum Konto 56-02-10-90-01   582.000 

Fritidshjemmet Naasoq Konto 50-04-11-90-01   112.000 

I alt 

 

  694.000 
 

Oversigten viser de driftsbevillinger, som søges genbevilliget i det efterfølgende år 

(2017). Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i styrelsesloven, er driftsbevillinger etårige 

og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Aftalen for de rammestyrede 

arbejdspladser indebærer overførsel af over- og/eller underskud mellem 

regnskabsårene.  
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Årlig redegørelse for anlægsprojekter 
 

Konto nr Kontonavn, betegnelse Bevilling 2016 
Regnskab 

2016 

Overførsel til 

B2017 

  Sisimiut       

70-20-10 Renovering af boliger 335 240 95 

70-49-11 Ældreboliger Qiviarfik (P-plads i 2017) 5.629 3.635 1.994 

70-55-10 Handicapboliger, 16 stk. Deichmann Aqq 19.680 4.001 15.679 

72-05-10 Legepladser 163 0 163 

72-41-12 Kloakrenovering 2015-19  3.421 1.411 2.010 

72-52-10 Forbedringer Salgsbræt  942 513 429 

72-56-10 Vej, forundersøgelser til Kangerlussuaq 70 0 70 

72-93-10 Pontonbroer Sisimiut 264 0 264 

72-97-10 VVM for vandspærezone 1.000 1.554 -554 

74-14-10 plejehjemsbus afventer refusion 500 588 -88 

75-02-10 "Ungaanguaq" 153 0 153 

75-02-11 ”Naalu”, udvendig maling 2017 188 57 131 

75-07-10 Kunstgræsbane  0 -20 20 

75-31-10 Svømmehal Sisimiut, rådgiverydelse 129 285 -156 

75-40-12 Skolerenovering, Skole1 Minngortunng. 4.682 1.607 3.075 

75-40-13 Skolerenovering, Skole2 Nalunnguafiup 840 0 840 

75-82-10 ”Nuka”, tagrenovering 2.070 870 1.200 

76-11-10 Spildoliebrænder, forbrændingsanlæg 2.495 1.168 1.327 

77-15-10 Akia C14/c15 427 0 427 

77-16-10 A22/23 Akia byggemodning overordnet 737 930 -193 

77-18-10 Byggemodning kollegieområde Eqqavim. 3.014 329 2.685 

77-19-10 Vejomlægning ved havn,  1.579 162 1.417 

  

   

  

  Maniitsoq       

70-55-20 16 Handicapboliger  17.560 6.680 10.880 

72-41-22 Kloakrenovering 2015-19  1.624 1.377 247 

72-67-20 Kirkegårdsudvidelse  1.500 857 643 

75-02-20 Kollegie B-159 240 131 109 

75-02-21 Daginstitution B-750 45 5 40 

75-06-21 Mini-skilift 0 213 -213 

77-30-20 Byggemodning erhvervsområde 6.215 305 5.910 

  

   

  

  Kangerlussuaq       

70-62-31 Byggesæt Kangerlussuaq, 4 stk. -732 0 -732 

70-62-32 Byggesæt Kangerlussuaq, 3 stk. 3.104 3.405 -301 

70-62-33 Byggesæt Kangerlussuaq, 3 stk. 1.040 1.006 34 

72-97-30  ATV-spor Kangerlussuaq - Pingu    5.000 2   4.998 

75-02-30 Qinnguata Atuarfia (maling) 207 188 19 

75-02-31 Idrætshal  637 579 58 

75-06-30 Fitness, udendørs 0 17 -17 

77-70-30 Byggemodning boligområde 0 -34 34 

 



Side 58  

 

 

 

  Sarfannguit       

70-62-40 Byggesæt 1 stk. 2.237 1.034 1.203 

75-06-40 Udendørs børnefaciliteter 0 147 -147 

75-40-40 Skolerenovering (kommunen) -1 1 -1 

  

   

  

  Itilleq       

70-62-50 Byggesæt, 1 stk.  0 5 -5 

  

   

  

  Kangaamiut       

75-02-60 Skolen 241 207 34 

75-06-60 Fitness-redskaber 0 147 -147 

  

   

  

  Napasoq       

70-62-71 Byggesæt, 1 stk. 600 0 600 

  

   

  

  Atammik       

70-62-81 Byggesæt, 1 stk. 600 10 590 

75-06-80 Fitness-redskaber 0 147 -147 

75-71-80 Daginstitution 2.076 452 1.624 

  

   

  

  Fælles       

70-02-00 Pulje til bygningsrenovering 105 59 46 

75-06-00 Pulje til udendørsfaciliteter 1.000 20 980 

76-12-00 Pulje til miljøforb. skrot og affald 1.000 764 236 

  I ALT Qeqqata Kommune     
  

57.563 

 

Oversigten er et udkast fra administrationen hos Teknik & Miljø som viser status på de 

flerårige anlægsprojekter. For hvert anlægsprojekt vises forbruget i forhold til budget 

samt det overførselsbeløb, der resterer til at færdiggøre byggeriet.  

 

Teknik- og Miljøudvalget har på forelæggelsestidspunktet for Økonomiudvalget og 

efterfølgende Kommunalbestyrelsen endnu ikke fået forelagt administrationens 

indstilling. Det sker på et udvalgsmøde medio maj 2016. 
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 Personaleoversigten
 

 

 
 
Personaleoversigten har til formål at vise grundlaget for personaleforbruget i 

fuldtidsstillinger fordelt efter den autoriserede kontoplan. 

 

 

 
 

 
 

 

Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab

normativ normativ normativ normativ normativ normativ normativ normativ

1 Administration 159 152 159 156 160 153 160 148

2 Teknik og Miljø området 153 146 153 146 153 139 147 133

3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 53 36 52 26 43 24 57 29

4 Familieområdet 311 285 315 290 327 284 320 286

5 Undervisning og kultur området 591 542 577 519 566 499 604 530

6 Forsyningsvirksomhed 31 24 30 26 30 26 6 24

7 Anlægsområdet 1 2 1 1 0 1

I ALT 1.299 1.187 1.287 1.164 1.279 1.126 1.294 1.150

20162015Konto Afdeling 20142013
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Standardkontooversigten viser, hvorledes årets drifts- og anlægsudgifter samt indtægter 

fordeler sig på de enkelte standardkonti. 

 

 

 

 

 

 

Standardkonto 
(beløb i 1.000 kr.)               

Standardkontooversigt  R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 R-2015   R-2016 

1 Lønninger 335.640 343.682 339.247 346.745 349.113 349.348 350.790 

2 Opgave/byrdefordeling 0 0 0 0 0 0 0 

5 Personaleomkostninger 14.253 13.203 12.951 13.529 13.528 12.873 13.414 

6 Vakantudgifter 737 552 714 678 537  681 734 

7 Tjenesterejser m.m. 0 4 12 1 0  0 0 

10 Kontorholdsudgifter 7.749 6.645 6.414 6.458 5.991  6.065 6.611 

11 EDB 7.896 6.542 8.797 6.744 8.215 8.153  7.794 

12 Fremmede tjenesteydelser 39.855 44.021 43.514 46.195 50.447 54.605  51.684 

15 Varekøb 10.982 10.645 12.056 12.419 12.030 12.596  14.313 

16 Forplejningsudgifter 11.568 10.909 12.105 13.253 13.187 13.836  12.885 

20 

Anskaffelse af mat. og inventar 

m.v. 9.860 6.564 7.899 8.032 6.881 8.582  8.549 

21 Driftsmidler m.v. 20.389 24.315 25.626 26.143 27.249 27.735  26.828 

22 Reparation og vedligeholdelse 17.451 15.132 15.795 15.864 18.060 17.306  19.824 

25 Husleje m.v. 3.294 2.871 3.236 3.208 2.912 2.977  3.666 

30 

Skattepligtige overførsler til 

personer 122.094 129.092 125.536 133.101 130.003 130.576  136.932 

31 

Ikke skattepligtige overførsler til 

personer 40.190 38.717 42.515 44.957 46.372 42.517  39.371 

35 

Tilskud til foreninger og private 

virksomheder 18.351 18.055 21.357 23.386 23.833 21.873  19.564 

42 

Betalinger til Selvstyret og andre 

kommuner/DK-regioner 13.801 39.635 40.747 44.849 68.997 74.437  68.029 

46 Renteudgifter 4 1  0 0  0  0  140 

48 

Afskrivning af udestående 

fordringer 118 656 1.589 783 1.416 -2.050  881 

50 Anlægsudgifter 41.761 77.647 130.352 103.886 82.504 84.867  70.118 

 

Udgifter i alt 

 

715.993 

 

788.888 

 

850.462 

 

850.231 

 

861.275 

 

866.977  

 

852.127 

70 Takstbetaling 7.526 7.390 10.190 10.641 8.962 9.074  8.523 

71 Lejeindtægter 5.064 6.054 6.290 6.290 6.051 5.637  6.010 

79 Øvrige indtægter 40.804 42.234 42.252 40.662 51.835 44.560  42.751 

82 Betalinger fra Selvstyret 374.481 423.405 432.376 479.314 488.393 478.749  501.175 

86 Renteindtægter 12.157 13.046 11.452 11.327 11.881 11.621  11.829 

90 Finansforskydninger 287.283 290.927 299.952 312.350 319.121 325.786  281.839 

 

Indtægter i alt 727.315 783.056 802.512 860.584 886.243 875.517  912.625 

 

Resultat -11.322 5.832 47.950 -10.353 -24.968 -8.540 -60.498  
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Godkendelses- og revisionspåtegnelse 
 

Godkendelsespåtegning 

 

 
Regnskabet er godkendt af 

kommunalbestyrelsen den  

            26. april 2017 

 

 

 

 

 

Hermann Berthelsen 

Borgmester 

 

 

 

 

 

 

Paneeraq Olsen 

Kommunaldirektør 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
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