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Forord 
2018 har på mange måder været et godt år for Qeqqata Kommunia. Regnskabet viser et 
pænt overskud på 80 mio. kr. – en svag tilbagegang i forhold til 2017, men stadig godt. 

Kommunen har valgt at investere de senestes år gode resultater i projekter som skal gøre 
Kommunen mere attraktiv at bo og leve i, og har således udvidet indsatsen omkring 
udvikling og forbedring af social- og uddannelsessektoren, samtidig med at der er planlagt 
og påbegyndt flere store anlægsprojekter i kommunen. 

Børnetalsmandens rejserapport (MIO Rapporten) fra 2017 gav kommunen en række 
anvisninger om hvordan vi kan forbedre børn og unges trivsel, og samtidig gøre dem i stand 
til at fokusere på deres egen udvikling i stedet for deres egne enten personlige eller familie 
relaterede problemer. Kommunen har valgt at følge disse henvisninger og har nedsat 6 
arbejdsgrupper der parallelt adresserer problemstillingerne og anviser og implementerer 
løsninger direkte med familierne gennem forskellige former for terapier. 

Kommunens aktive indsats på børne og familieområdet skal ses i lyset af de mange 
udfordringer der er på området og som bl.a. har givet udslag i at vores unge til eksamen i 
2018 har scoret under landsgennemsnittet, dog med skolen i Kangaamiut som en 
undtagelse, da den på alle målinger ligger over landsgennemsnittet. Samtidig er 
fraværsprocenterne for de ældste elever i kommunen skoler relativt høje. Vi tror, at der er 
en sammenhæng mellem disse resultater og vores unges trivsel i familien hvorfor kommunen 
har opprioriteret indsatsen på dette område. 

Til at støtte denne udvikling har kommunen i 2018 prioriteret at bygge nye boliger personale 
i Maniitsoq, et engagement som vi i 2019 fortsætter i Sisimiut gennem opførelse af nye 
personale boliger her. 

2018 var også året hvor kommunen ”rigtigt” kom på verdenskortet gennem Aasivissuit-
Nipisat optagelse på UNESCO's verdensarvsliste. Kommunen er i fuld gang med at 
planlægge aktiviteter der kan fremme erhvervslivet og samtidig udvikle kommunen baseret 
på denne godkendelse. Således har kommunen hensat 27 mio. kr., til at etablere og 
forbinde Kangerlussuaq og Aasivissuit med en vej, samtidig er der udarbejdet flere 
kommuneplanstillæg der muliggøre etablering af hytte- og hotelområder langs vejen. Dette 
sammenholdt med, at alt tyder på, gennem de positive udsagn fra Selvstyret og den danske 
regering, at Kangerlussuaq lufthavn vil forblive at være en af Grønlands nøglelufthavne, og 
dermed understøtter kommunen i udviklingen af Kangerlussuaq, og baner vejen for en 
stadig stigende tilgang af turister til kommunen. 

Fiskeriet af rejer har været godt i 2018, mens fiskeriet af torsk har været faldende for 
kommunens fiskere. Vi har en forventning om, at fiskeriet også i fremtiden vil være en af 
hovedindtægtskilderne i kommunen. Dette sammenholdt med forventninger til øget tilgang 
af turister, flere krydstogtsbesøg, fokus på anlægsarbejder i kommunen, og en kommune 
med en sund økonomi, gør, 

”at jeg ser positivt på fremtiden for kommunens indbyggere, erhvervsliv og økonomi” 

 

  

Malik Berthelsen 
Borgmester  



side iii 
 

Kommunalbestyrelsen 

 

Malik Berthelsen (S) 
Borgmester  
Formand for Økonomiudvalg 

 

Jakob Olsen (S) 

    

 

Gideon Lyberth (S) 
1. Viceborgmester 
Formand for Udvalg for Teknik, 
Råstoffer og Miljø 
 

 

Ruth Heilmann (S) 

    

 

Juliane Enoksen (IA) 
2. Viceborgmester 
 

 

Siverth K. Heilmann  (A) 
 

    

 

Evelyn Frederiksen (S) 
Formand for Udvalg for 
Uddannelse, Sundhed, Fritid og 
Kultur  

Emilie Olsen (A) 

    

 

Hans Frederik Olsen (S) 
Formand for Udvalg for Familie og 
Sociale forhold 
  

Anna Karen Hoffmann (A)  

 

 

Karl Lyberth (S) 
Formand for Udvalg for Fiskeri, 
Fangst og Bygdeforhold 

 

 

Erneeraq Poulsen (IA) 

 

    

 

Frederik Olsen (S) 

 
 

 

 

Malene Ingemann (PN) 

    

 

Sofie Dorthe R. Olsen (IA) 
Formand for Udvalg for Erhverv og 
Turisme  
 
 

 

Karl Davidsen (A) 
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Bygdebestyrelser 
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 
Paarnannguaq Jonathansen (S), Sarfannguit, formand  
Elias Dahl (S), Itilleq, næstformand 
Tukannguaq Dahl (PN), Itilleq   
Pele Enoksen (S), Itilleq    
Hans Karl Olsen (S), Sarfannguit   

Atammik / Napasoq – 5 medlemmer  
Tippu-Bolatta Jakobsen Poulsen (S), Atammik, formand 
Naja P. Josefsen (S), Atammik, næstformand 
Niels Kristiansen (A), Atammik 
Anthon Poulsen (S), Atammik   
Ole Poulsen (IA), Napasoq 

Kangaamiut – 3 medlemmer  
Barnabas Larsen (S), formand  
Albrichtine Lynge (A), næstformand 
Efraim Olsen (S) 

Kangerlussuaq – 3 medlemmer  
Laila K. Thomassen (IA), formand 
Johan Lange (IA), næstformand 
Knud Olsen (S)   
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Faste Udvalg 
Økonomiudvalg: 

• Malik Berthelsen (S), formand - Frederik Olsen (S), suppleant 
• Gideon Lyberth (S) - Ruth Heilmann (S), suppleant 
• Evelyn Frederiksen (S) - Jakob Olsen (S), suppleant 
• Juliane Enoksen (IA) – Erneeraq Poulsen (IA), suppleant 
• Emilie Olsen (A) - Karl Davidsen (A), suppleant 

Udvalg for Familie og Sociale Forhold: 

• Hans Frederik Olsen (S), formand - Gideon Lyberth (S), suppleant 
• Juliane Enoksen (IA), næstformand - Erneeraq Poulsen (IA), suppleant 
• Ruth Heilmann (S) - Karl Lyberth (S), suppleant 
• Malene Ingemann (PN) - Frederik Olsen (S), suppleant 
• Emilie Olsen (A) - Anna Karen Hoffmann (A), suppleant 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur: 

• Evelyn Frederiksen (S), formand - Jakob Olsen (S), suppleant 
• Malene Ingemann (PN), næstformand - Sofie Dorthe R. Olsen (IA), suppleant 
• Ruth Heilmann (S) - Hans Frederik Olsen (S), suppleant 
• Frederik Olsen (S) - Gideon Lyberth (S), suppleant 
• Karl Davidsen (A) - Emilie Olsen (A), suppleant 

Udvalg for Erhverv og Turisme: 

• Sofie Dorthe R. Olsen IA), formand - Erneeraq Poulsen (IA), suppleant 
• Jakob Olsen, næstformand - Evelyn Frederiksen suppleant 
• Hans Frederik Olsen (S) - Frederik Olsen (S), suppleant 
• Ruth Heilmann (S) - Karl Lyberth (S), suppleant 
• Karl Davidsen (A), Emilie Olsen (A), suppleant 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø: 

• Frederik Olsen (S), formand - Ruth Heilmann (S), suppleant 
• Sofie Dorthe R. Olsen (IA), næstformand - Juliane Enoksen (IA), suppleant 
• Karl Lyberth (S) - Evelyn Frederiksen (S), suppleant 
• Gideon Lyberth (S) - Malene Ingemann (PN), suppleant 
• Emilie Olsen (A) - Karl Davidsen (A), suppleant 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold: 

• Karl Lyberth (S), formand - Hans Frederik Olsen (S), suppleant 
• Erneeraq Poulsen (IA), næstformand - Sofie Dorthe R. Olsen (IA), suppleant 
• Jakob Olsen (S) - Gideon Lyberth (S), suppleant 
• Frederik Olsen (S) - Ruth Heilmann (S), suppleant 
• Anna Karen Hoffmann (A) - Karl Davidsen (A), suppleant 

 
Karl Davidsen (A) ilaasortanngorpoq/Indtrådt 25.10.2018 
Siverth K. Heilmann (A) Sulinngiffeqarpoq/Orlov pr. 25.10.2018 
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Organisationsplan 

 

Direktion 
 

 

Paneeraq Olsen         Laust Løgstrup 

Kommunaldirektør         Vicekommunaldirektør 
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1. Kommunens Økonomi 
Resultatopgørelsen viser på side 41 at kommunen har indtægter på 828,9 mio. 
kr. og driftsudgifter på 651,4 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et 
overskud på den primære drift på 177,5 mio. kr. Dette overskud er anvendt til 
forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. Kommunens 
bevilgede anlægsmidler i 2018 kan ses fra side 33. De samlede anlægsudgifter 
var i 2018 på 97,0 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 80,5 
mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger. 

 

1.1 Regnskab i forhold til oprindeligt budget 
Indtægterne var i 2018 budgetteret med 788,8 mio. kr., og udgjorde efter 
tillægsbevillinger og omplaceringer i alt 822,4 mio. kr.  

De samlede indtægter i 2018 blev på 828,9 mio. kr. svarende til en merindtægt 
på 6,5 mio. kr. og en forbedring på 0,8 %. 

Driftsudgifterne var i 2018 budgetteret med 645,8 mio. kr., og udgjorde efter 
tillægs- bevillinger og omplaceringer i alt 667,7 mio. kr.  

Driftsudgifterne i 2018 blev samlet på 651,4 mio. kr. eller 16,3 mio. kr. under det 
budgetterede niveau, som udgjorde 2,4 % i forhold til de samlede 
driftsbevillinger.  

Anlægsudgifterne var budgetteret med 138,5 mio. kr. Som følge af 
anlægsoverførsel fra 2017 til 2018 samt omplaceringer blev det samlede 
anlægsbudget på 235,3 mio.kr. 

Anlægsforbruget blev på 97,0 mio. kr., hvilket svarer til, at 41,2% af 
anlægsbudgettet for 2018 blev gennemført i 2018.   

1.2 Likviditet 
De likvide aktiver er på 255,8 mio. kr. ultimo 2018, hvilket er en stigning på 97,8 
mio. kr. i forhold til 2017. 

1.3 Egenkapital 
Egenkapital pr. 31.12.18 udgør 454,4 mio. kr. Egenkapitalen er betydeligt 
undervurderet. Dette skyldes at kommunens ejendomme og andre anlægs 
aktiver ikke aktiveres, mens passiver vurderes og medtages i balancen til den 
pålydende værdi. Imidlertid er posten debitorer betydeligt overvurderet, da 
alle debitor fordringer er medtaget til pålydende værdi uanset deres bonitet.  

Kommunens overtagne forpligtigelse til at udstede boliglån jf. Selvstyrets 
forskellige forordninger på området, vil alt andet lige reducere kommunens 
egenkapital, da det må forventes, at en del af de udstedte lån ikke 
tilbagebetales, eller indfries til underkurs i den rente og afdragsfrie periode. Jo 
tidligere indfrielse, desto større ”tab” for kommunen. 
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1.4 Udvalgte Nøgletal 

 
Noter: 

1. Befolkningen pr. 31.12.2018 
2. I henhold til garantier, pant rettigheder og forpligtigelser 
3. Restancerne til kommunen ultimo.  
4. Kassebeholdning pr. 31.12.2018 
5. Årsværk i henhold til lønsystem og normeringsoversigt. 
6. Registreret antal ledige er gennemsnittet for hele 2018 
7. INI´s registrering for Maniitsoq og Sisimiut pr. 31.12.2018 

  

Befolkning 1 9.409
    Sisimiut 5.509
    Maniitsoq 2.582
    Kangerlussuaq 538
    Kangaamiut 304
    Atammik 201
    Sarfannguit 114
    Napasoq   89
    Itilleq 72
Driftsudgifter, mio. kr. 651,4
Indtægter, mio. kr. 828,9
Anlægsudgifter 97,0
Eventualrettigheder, mio. kr. 2 71,5
Restanceudviklingen, mio. kr. 3 81,1
Kassebeholdning, mio. kr. 4 255,8
Ansatte 5 1.183
Daginstitutionspladser 930
Skolepligtige elever  1.272
Førtidspensionister  345
Pensionister   726
Ledige 6 413
Boligventeliste 7 1.211
Kommunale boliger 668
Selvstyre ejede boliger 543
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1.5 Befolkningsudvikling  
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2 Aktivitetsområder 
2.1 Dagtilbud til Børn 

Sisimiut og Maniitsoq 

Børnetalsmandens rejserapport for Qeqqata Kommunia har udmundet i ”Det 
gode børneliv i Qeqqata Kommunia”. Mange grupper er nedsat, med 
resursepersoner fra alle faggrupper i by og bygd. Der arbejdes tværfagligt 
med det formål at alle børn i Qeqqata Kommunia skal trives og leve et godt, 
sundt og udviklende børne- og ungeliv.  

Familierådslagning metoden er opstartet, hvor familien og dens netværk 
aktivt inddrages, hvor det er familien, netværket der sammen med barnet og 
den unge lægger planer for hvordan vanskelighederne kan løses.  

Uddannelsesstyrelsen landsdækkende pædagogiske skema ”Undersøgelse 
af Barnet Udviklingssituation UBUS 3 år og 5 år” er opstartet i daginstitutionerne 
i samarbejde med forældrene. 

Bygderne 

De samme tiltag som i byerne, er også sket for bygderne. 

Der kan læses mere om pasningsmuligheder i hver bygd, på Qeqqata 
Kommunia hjemmeside. 

 

2.1.1 Økonomisk udvikling  

 
 

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 502
Dagplejecenter i bygder 0-6 år 79
Dagpleje, børn fra 0-6 år 4
Fritidshjem, børn fra 6-10 år 183
I alt: 930

2016 2017 2018

Oprindelig budget 66.1 67.2 67.9
Korrigeret budget 66.1 67.8 68.1
Forbrug 67 69.2 69.1
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) 0.9 -1.4 1

Mio. Kr.
Drift - Kontoområde 50
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2.2 Skoler 
Kommunalbestyrelsen bevilgede for budgetåret 2018 midler til ansættelse af 
flere socialrådgivere i Området for Familie både i Sisimiut og i Maniitsoq. To af 
disse stillinger er direkte knyttet til byskolerne i Sisimiut og Maniitsoq 

For 8. og 9. klassernes har der været mulighed for at søge kommunen om 
tilskud til sprogrejser i sommerferien. Denne mulighed udnyttede 2 elever fra 
henholdsvis Kangaamiut og Kangerlussuaq i forbindelse med 
sprogskoleophold på Malta. 

Kommunen har valgt at give opmuntringspræmier til 3 elever i 
afgangsklasserne i byskolerne i Maniitsoq og Sisimiut. Der gives præmie til en 
elev med højeste karaktergennemsnit, til en elev med laveste fraværsdage 
samt til en elev udvalgt af skolen. 

På hver bygdeskole uddeles en præmie til den elev, der har haft lavest fravær. 

Grønlands Erhvervs Sisimiut afd. uddeler fra 2018 og de næste 4 år en bærbar 
computer til tre elever i 7. klasse, elever der har opfyldt fastsatte kriterier som 
at møde til tiden, ingen eller få sygedage og lignende.  

Tøjbutikken ”Anuni” uddeler præmier til de 2 elever i 8. klasse, der har 
forbedret deres karakterer mest.  

Med særlig fokus på lederudvikling er skoleledelserne startet i en 
ledelsesopgradering, hvor skolelederne mødes et par gange om året til 
ledelsesworkshops. Der er nu udarbejdet antimobnings strategier for at 
forebygge mobning blandt børn. Skolebestyrelser og fagpersoner i skolerne 
har deltaget i kursus arrangeret af ”Red Barnet”  

Elever og forældre er efterfølgende inddraget.  

Der er gennemført kurser for nyvalgte skolebestyrelser om 
skolebestyrelsesarbejdet. 

2.2.1 Minngortuunnguup Atuarfia 
Skoleåret startede med 404 elever i 29 klasser, hvoraf 9 var 
specialundervisningsklasser. Der var 47 fastansatte lærere. For at styrke 
elevernes tryghed, trivsel, adfærd, kontakt og forskelligheden i 
indlæringsprocessen er der oprettet familieklasse, AKT-klasse og kreativklasse. 
Derudover er der særlig fokus på indlæring, medansvar og minimalt fravær. 

Skolegård med legeplads og multibane med bænke blev taget i brug i 2018. 

Lærerstaben har i året løb gennemført en række kurser med henblik på at 
fremme lærernes kompetencer indenfor (i) implementering og brug af iPads i 
skolen; (ii) engelsk for yngste trinnet; og (iii) børn med særlige behov.  

Aktivitetsområdet har bl.a. omfattet forårskoncert, motionsløb, festligdag ved 
skolens fødselsdag. 
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Byens virksomheder gennemfører ”Jobmesse” på skolen, for at vise eleverne 
hvordan der skrives stillingsansøgning og CV. De yngre klasser får mulighed for 
virksomhedsbesøg. 

2.2.2 Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut 
Skoleåret startede med 367 elever i 23 normale klasser, og 8 specialklasser. 
(kreaklasse, omsorgsklasse og familieklasse)  

Samarbejde i team og fagteam har været årets fokus. Næsten alle lærer har 
fået et opgraderingskursus og 2 specialklasselærere har deltaget i 
instruktørkurset ”Fair-start” som Socialstyrelsen har afholdt for skolen Upernavik 
- som prøve. Instruktørkurset giver kompetencer i at hjælpe andre lærere med 
forståelsen og undervisningen af ”tunge” elever.  

I samarbejde med fagkonsulenten fra ILA er der gennemført 
opgraderingskurser for engelsklærere i yngste og mellemtrinnet. Nogle 
engelsklærere fra yngste trinet har i den sammenhæng deltaget i kursus i 
produktion af lærer-til-lærer video.  

Skolen har desuden indført en fagdag, hvor eleverne har 4 timers uddybelse i 
forskellige fag.  

Renoveringen af skolen er færdig.  

2.2.3 Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq 
Der er på Atuarfik Kilaaseeraq 344 elever fordelt på 21 klasser og 5 
specialundervisnings klasser.  Skolen har 3 fastansatte lærere, heraf 9 
timelærere og 7 faste vikarer. Der er oprettet en familieklasse og 
erhvervsklasse, af hensyn til elevers tryghed, trivsel, adfærd, kontakt og 
forskelligheden i deres læringsproces.  

Skolen har fokus på løbende evaluering for lærerne, hvor der satses på, at 
folkeskoleloven skal realiseres i lærernes undervisning i proces. Hovedfokus er 
således undervisningsdifferentiering og løbende evaluering.  

Atuarfik Kilaaseeraqs overordnede mål vision er: ”vi udvikler ledere”. Det går 
ud på, at elever skal have et mål med deres skolegang ved at have gode 
vaner og skal have målrettet vision med deres uddannelse.  

Ud fra denne fokus har skolen haft fælles kursus for alle lærere samt bygderne 
om undervisningsdifferentiering og løbende evaluering. Denne proces 
fortsætter i skoleår 2018/19.  

SIR/CSR køres for ældste trin, hvor der har været besøg fra virksomheder og 
elever har besøgt virksomheder. Eleverne er begyndt at lave CV til deres 
praktikperiode, hvor de lærer at beskrive deres egne styrkesider og deres 
interesse for arbejdet. 
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2.2.4 Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq 
”Årets Skole 2017” kåret af kommunalbestyrelsen. Et resultat af en 
ekstraordinær indsat fra forældre, elever, lærere og andre ansatte ved skolen. 

Skolebestyrelsen arrangerede i starten af året et fællesmøde med forældrene 
og lærerne omkring skolens fremtid. Der kom mange ideer frem og fokus på 
skoleåret blev forbedring af årsplaner og Angusakka. Kursusdage blev brugt 
på evaluering og dokumentation af elevens faglige udbytte. Skolen har igen 
i år haft 5 projektuger, hvor skemaet brydes op og 2-3 lærere har hver deres 
trin. Temaerne omfattede udeliv, affald, vand, 2. verdenskrig, jul samt 
projektuge for alle klasser. 

Der er anskaffet meget nyt og inspirerende undervisningsmateriale, skiftet 
borde og stole i 1.-5. kl. samt fornyelse af lokalerne i fritidsklubben. 

2.2.5 Kangaamiut Atuarfiat 
Kangaamiuni Atuarfik har 34 elever, 6 faglærte lærere og 2 timelærere. Der er 
4 normale klasser (1-2-3 kl. 4-5 kl. 6/7 kl. samt 8-9-10 kl.) og 3 specialklasser.  

Som led i indlæring af det danske sprog og kultureludveksling har 5 elever 
deltaget i studietur til Holstebro. I perioden fra august til oktober var eleverne 
indkvarteret privat.    

Skolen har arbejdet meget med samarbejde, herunder samarbejde med 
forældre og at bygdens medansvar for børnene behandles specielt. Det 
første kursus blev afholdt på Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq i november.  

Efter branden i Minihallen i december 2017 blev idrætsundervisningen afviklet 
enten udenfor eller inde på skolen i det første halve år.  

Skolepasningen af klassetrinnene 1.-2.-3. klasse foregår i 
”mødehuset/ataatsimiittarfik”. Skolemaden leveres fra skolens køkken.  

2.2.6 Atammiup Atuarfia 
Skolen har 23 elever fordelt på 4 klasser. 1.-2.kl., 3.-5.kl., 6.-8.kl. samt en 
specialklasse.  Udover et par gæsteelever har elevtallet været meget stabilt. 
Der er ansat 2 uddannede lærere siden 1. oktober 2018, 1 pædagog og 1 
timelærer.  

Skolens mål er: Bedre trivsel på skolen, ansvar for egen læring, Skole med 
glade og nysgerrige børn. 

Skoleskemaet er blevet erstattet af forskellige emneuger/dage, hvor nogle af 
emnerne har været ”antimobning”, ”ude liv”, ”Sundhed” samt temadage i 
grønlandsk, dansk og matematik.  

Som et af de første tiltag til forældre/skole samarbejde blev der afholdt info-
aften for forældre en uge efter skolestart. Det var en kæmpe succes med stort 
fremmøde. Der skal holdes i alt 6 forældremøder samt 2-3 ekstra møder for 
forældre, arrangeret af skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er meget 
engageret i at skabe et godt skole-hjem-samarbejde, hvor de i løbet af året 
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har inviteret de andre forældre til debataftener med emner som at sætte 
grænser. Skolebestyrelsen arbejder også for at samle penge ind til elevernes 
studierejse til næste skoleår. 

Eleverne får mad på skolen 5 gange om ugen, hvor der er varm mad om 
onsdagen. 

Fritidsundervisningen startede i september, hvor eleverne kan bage, lave mad 
og håndarbejde. 

Aftenskolen kører med 4 fag; konebådsbygning, håndarbejde, personlig 
udvikling og crossfit. 

Skolebiblioteket/folkebiblioteket forventes at genåbne i 2019 efter renovering.  

2.2.7 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 startede i løbet af 2018 et samarbejde med en Catalonsk 
klasse, hvor eleverne udveksler breve på engelsk. Et hold modtog 
engelskundervisning igennem Granny Cloud. Skolen havde desuden en 
10.klasses-praktikant fra Nalunnguarfiup Atuarfia. Lærerne har desuden 
deltaget i et kursus vedr. brugen af IT i faget matematik.  

På opfordring fra skolebestyrelsen afholdes der på sidste skoledag en fælles 
dag for elever og forældre med grill, underholdning og uddeling af diplomer 
til årets elever. 

2.2.8 Itillip Atuarfia 
Til skolen er der tilmeldt 5-7 elever fordelt på 2 hold. Ved skoleårets begyndelse 
i var der ansat 2 timelærer samt en forskolelærer. Skolelederboligen, der blev 
ødelagt af brand, er genopført og forventes at blive taget i brug i 2019. 

2.2.9 Napasup Atuarfia 
Skolen har 2 klasser med et elevtal, der svinger fra 7-9. Der er to 
undervisningshold, en for 1.-2.-3. klasserne og en for 4.-8. klasser. Skolen har en 
faglært lærer, der også er skoleleder og en timelærer. Rengøringshjælpen 
hjælper også til med børnene ved behov.  

De større klasser har været på en uges ophold på Atuarfik Kilaaseeraq i 
Maniitsoq for at gå i skole i alderssvarende klasser, som en del af bygde-elev-
integreringsprojektet i kommunen i foråret 2018.  

Skolen har et godt samarbejde med skolebestyrelsen og et godt skole-hjem-
samarbejde. Der er glade elever, der trives. 

Skolen har sammen med skolebestyrelsen fået arealtildeling til at igangsætte 
et haveprojekt til førstkommende forår og sommer.  
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”Granny Cloud” har været velfungerende i Napasoq i nogle år. ”Granny 
Cloud” er undervisning af engelsklærere i engelsk fra Hong Kong og England 
via ”Skype”.  

2.2.10  Skolehjemmet Minikollegiet 
Skolehjemmet i Maniitsoq er skolehjem for 9.-10. klasses elever fra Atammik, 
Napasoq, Itilleq og Sarfannguit. Skolehjemmet består af 2 bygninger. Da der 
igennem årene har været faldende antal beboere på Qeqqata Kommunia 
skolehjem grundet faldende børnetal i bygderne, blev samtlige beboere på 
skolehjemmet samlet i den ene bygning på skolehjemmet i januar, hvor den 
anden bygning blev udlejet til Maniitsumi Efterskoli.  

Der var 9 elever på skolehjemmet i foråret og ved skolestart. Senere på året er 
2 elever fraflyttet.  

2.2.11 Qeqqani Misi / PPR  
MISI (Meeqqanut Inuusuttunullu SIunnersuisarfik) / Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR)’s kerneopgave er at understøtte udsatte børn og unge i 
alderen 0 – 18 år i forhold til at sikre en optimal udvikling, trivsel og læring. 

MISI / PPR’s arbejde er rammesat af Folkeskoleloven (§ 15, stk. 3 i Inatsisartutlov 
nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen) herunder bekendtgørelsen om 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen 
(Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskoleloven), 
samt Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende 
tilbud til børn i førskolealderen 

Henvisning til specialundervisning sker efter pædagogisk-psykologisk 
rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. 

Nedenstående tabel viser fordelingen af timer til specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019: 

 
Med den nye bekendtgørelse er begrebet videregående specialundervisning 
afskaffet. Ud fra folkeskoleloven og dermed bekendtgørelsen om 
specialundervisning er der et ønske om at skabe en øget inklusion i skolen. 

Skole
VSP-timer 
til bevilget 
2016/2017

Fordelt på 
antal eler

VSP -timer 
til bevilget 
2017/2018

Fordelt på 
antal 
elever

Nalunnguarfiup Atuarfia 183 34 185 32
Minngortuunnguup Atuarfia 246 33 288 35

Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq 30 4 65 9

Sarfannguit Atuarfia 20 3 16 2
Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq 156 30 195 29
Kangaamiut Atuarfia 30 2 45 4
Atammiup Atuarfia 20 2 20 2
I alt 685 108 814 113
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Specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand bevilges til 
børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte samt til elever i 
specialklasser jf. bekendtgørelsen § 6 stk. 1. 

MISI har i 2018 besøgt Minngortuunnguup Atuarfia, Nalunnguarfiup Atuarfia, 
Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq, Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq og 
Kangaamiut Atuarfia. 

Der har været forelagt 33 sager vedrørende skolerne for Uddannelses-, Kultur- 
og Fritidsudvalget. 

2.2.12  Økonomisk Udvikling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2016 2017 2018

Oprindelig budget 126.1 127.6 128.4
Korrigeret budget 125.0 126.1 128.1
Forbrug 126.2 123.9 127.9

Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) 1.2 2.2 -0.2

Mio. kr.
Drift Kontoområde 51
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2.3 Familie og Borgere med særlige behov 

2.3.1 Børn og Unge i Sisimiut 
Sagsbehandlerne har i 2018 haft fokus på at støtte familier med særlige behov 
for disse kan styrkes i opdragelsen af deres børn.  

”Ansvarlighed” har været et vigtigt tiltag, som afdelingen vil køre videre med 
som tema i 2019. 

Der har været afholdt kursus omkring familierådslagning i tilknytning med 
Socialstyrelsens samordnede kursus med deltagelse af sagsbehandlere, 
Familiecentret, daginstitutioner og bygder. 

Efter Børnetalsmandens rejserapport for Qeqqata Kommunia i 2017, er der 
stadig gang i flere projekter, hvor fokus har været på: 

• Barnets ret til Beskyttelse 
• Barnets ret til udvikling og uddannelse  
• Barnets ret til hjælp 

De 6 arbejdsgrupper, oprettet i slutningen af 2017, har gennem hele 2018 
arbejdet med følgende emner: 

• Gruppe 1. Overgreb i by og bygder, seksuelle overgreb, fysisk og psykisk 
vold 

• Gruppe 2. Forældreansvar / Børneopdragelse i by og bygder 
• Gruppe 3. Børn med handicap og særlige behov i by og bygder 
• Gruppe 4. Tidlige indsat o g forebyggelse i by og bygder 
• Gruppe 5. Plejefamilie og anbragte børn og unge i by og bygder 
• Gruppe 6. Fritidstilbud og væresteder for børn i by og bygder 

Samarbejdet mellem børn og unge og Familiecenteret er Intensiveret, og en 
samarbejdsaftale mellem Området for Familie og Familiecentret er revideret. 

Socialstyrelsen har afholdt kursus for plejefamilier i Sisimiut. 

Derudover er der afholdt en række kurser bl.a. om kriseberedskab, 
udviklingskurset ”Bevis dit værd”, om selvmordsforebyggelse og om 
familierådslagning. 
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Souschefen har deltaget i inspirationstur med andre familiecentre fra 
Grønland til Danmark, arrangeret af Socialstyrelsen. På turen besøgtes bl.a. 
Børnehuset i Hvidovre og Januscenteret.  

Familiechefen har deltaget i seminar i Ilulissat ”Killiliisa” vedr. seksuelle 
overgreb, ligeledes arrangeret af Socialstyrelsen, samt deltaget i et 
landsdækkende møde på Peqqissaanermik Ilinniarfik om 
støttepersonuddannelsen.  

Området for Familie har holdt møde med ”Det nationale sorgcenter”. 

2.3.2 Bygdeture 
Alle 3 bygder har været besøgt flere gange i løbet af 2018, bl.a. med 
deltagere fra Familiecentret. Under besøgene har der været afholdt 
forskellige foredrag og arrangementer for bygdeborgerene. 

Der har været forebyggende tiltag både i Itilleq og i Sarfannguit, samt der har 
været afviklet familierådslagning begge bygder. 

2.3.3 Børn og Unge i Maniitsoq 
Som opfølgning på MIO-rapporten og ny Inatsisartutlov fra medio 2017 om 
støtte til børn har Børne- og Familieafdelingen haft fokus på følgende temaer: 

• Tidlige indsats og forebyggelse for at undgå anbringelse uden for 
hjemmet 

• Arbejde for at ophæve anbringelser uden for hjemmet, herunder tilsyn 
med plejeforældre samt oprettelse af nye plejefamilieordninger. 

I løbet af 2018 har der været anbragt 38 børn udenfor hjemmet, enten i 
Selvstyrets døgninstitutioner, private døgninstitutioner eller hos plejefamilier 
eller professionelle plejeforældre. 

 

2.4 Familie Centrene 

2.4.1 Sisimiut 
Familiecentret har gennemført forældrekurser inden for opdragelse og 
kommunikation, samt MANU projekt kurser i samarbejde med 
Sundhedsplejen. 

Der har været møder om ”Sorg & krise” og ydet krisehjælp ved selvmord, 
pludselig dødsfald og ulykke i familien. 

Status 2018
Antal sager med relation til familier eller borgere med 
særlige behov forelagt Udvalget for Familie og Sociale 
Forhold

12

Antal børn anbragt i familiepleje 31
Antal børn anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner 1
Antal børn anbragt i private døgninstitutioner 6
Hjemgivelser 1
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Arrangement med fokus på en alkoholfritilværelse gennemført i samarbejde 
med ”Brugseni”. Et andet arrangement for skolebørn med vanskelige vilkår i 
hjemmet med vægt på udendørs aktiviteter som fjeldture, vandring og lege, 
bl.a. i samarbejde med en boligforening og INI.   

Miljøarbejderne tilser børn i byen i weekenderne. Der har dog ikke været 
episoder med børn indblandet. 

Familiecentret har haft besøg af Folketingets Socialudvalg, af Borgmesteren 
og af Udvalg for Familie og Sociale Forhold har været på besøg i.  

Der har været gennemført borgeroplysningskampagner i samarbejde med 
”Pisiffik” og ”Brugseni” i butikkerne, hvilket har været stor succes for borgerne. 

Logo konkurrence i forbindelse med 10-års jubilæet. Dette er det vindende 
logo som symboliserer en familie, som omfavner hinanden, og farven rød står 
for kærlighed og troskab. 

  

 

 

 

 

 

2.4.2 Maniitsoq 
Familiecentret har stået som arrangør af en lang række foredrag og 
forskelligartede aktiviteter, bl.a. om selvhjælpsgrupper, om angst, krisehjælp 
og kommunikation for personale i bo enheder, ikke-ryger kursus og deltagelse 
i den internationale kræftdag. For elever i Pilersitsivik blev der holdt foredrag 
om hash efterfulgt af et borgerforedrag med fokus på ”Nej tak – til hash”. 

Der har i årets løb været ca. 300 henvendelser til centret med ønsker om råd 
og vejledning. Årsagshenvendelser kan være tvivl om opdragelse, fysisk og 
psykisk vold.  

Familiecentret er normeret til 10 medarbejdere som i årets løb har deltaget i 
kurser og efteruddannelser. 

Bo enheden for unge har i årets løb været meget synlig i bybilledet i 
forbindelser med diverse arrangementer, bl.a. i emneugen om ”Nej tak – til 
hash” 

2.4.3 Offentlig hjælp – Sisimiut 
Der har i hele 2018 været registreret i alt 2.509 personer som arbejdsledige. 
Flere af disse personer er dog registreret mere end én gang i årets løb. Ved 
ledighed udbetales offentlig hjælp. 
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Ledighedstallet er inkluderet personer, der kun har registreret sig som ledig én 
gang. Ledighedstallet for langtidsledige er lavere end dette.  

Flere arbejdsledige deltog i ”VM” (Vejledning og motivation) i løbet af 2018. 

Der har gennem hele 2018 været afholdt møder i samarbejdsorganet med 
Majoriaq, hvor der har fundet en matchgruppering sted.  

Tværfaglige møder mellem offentlig hjælp og psykiatrisygeplejerske har været 
afviklet hver måned. 

Der har i 2018 været holdt flere møder med Grønlandsbanken for fælles at 
drøfte hvordan samarbejdet kan være bedst muligt for de borgere, der 
modtager offentlig hjælp. 

Møderne skal fortsætte i 2019 med fokus på borgermøder og oprettelse af 
budgetkonto for denne borgergruppe. 

2.4.4 Offentlig hjælp - Maniitsoq 
For Maniitsoq var der i gennemsnit 325 personer i 2018, der modtog offentlig 
hjælp, dvs. personer registreret som arbejdsledige. Den offentlige hjælp er 
udbetalt i kortere eller længere perioder alt efter behov. Derudover har 28 
modtaget lommepenge i tilknytning til igangværende behandling.  

For at kunne yde bedre service til denne borgergruppe har der været fokus 
på de interne arbejdsrutiner, herunder inddragelse af Majoriaq til månedlige 
møder.   

2.4.5 Økonomisk Udvikling 

  

2.5 Medborgere med Handikap 

2.5.1 Sisimiut 
Sagsbehandlerne har i september deltaget i kursus på det landsdækkende 
handicapcenter ”Pissassarfik” med emnet ”Handicap og seksualitet”.  

Efter åbningen af ”Pissassarfik” har familiechefen deltaget i et seminar med 
emnet ”samarbejdet med alle kommuner fremadrettet”. Visitering af borgere 
er sket med Qeqqata Kommunia som forsøgskommune. 

Sagsbehandlere og afdelingsleder har deltaget i et modulopdelt personlig 
udviklingskursus ”Bevis dit værd” som fortsætter i 2019.  

Drift Kontoområde 40, 41, 43, 44, 
45, 46 og 49

2016 2017 2018

Oprindelig budget 74.9 85.8 83.4
Korrigeret budget 84.7 84.1 92.2
Forbrug 79.9 74.7 81.5
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -4.8 -9.4 -10.7

Mio. kr.
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Der har været afholdt møde med handicaptalsmanden fra ”Tilioq”. 
Familiechefen har deltaget ”Tilioq”´s arrangement med emnet ”Tilbud til 
personer med funktions-nedsættelse i Qeqqata Kommunia”.   

De 16 nye handicapboliger blev beboet i slutningen af 2018.  

Der ses til stadighed på mulige hjemtagelser fra institutioner enten i Grønland 
eller Danmark. 

Handicapafdelingen har haft et godt og driftigt samarbejde med 
boenhedsområdet Pisoq, da det er de samme borgere, der serviceres for. 

Samarbejdet skal fortsat styrkes i 2019, da der skal være fokus på at have 
borgere med handicap i centrum. 

Der har været afholdt ugentlige møder mellem sagsbehandlere og Pisoq, hvor 
der drøftes udfordringer med de fælles borgere, som også inkluderer borgere, 
der skulle hjemgives fra specialskolen i Aasiaat. 

Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap 
omfatter ved udgangen af 2018 i alt 150 borgere.   

2.5.2 Maniitsoq 
De nye handicapboliger er færdige bestående af 4 trerumslejligheder og 12 
torumslejligheder. ”Naapiffik” – værestedet for fysisk handicappede, bliver 
flittigt benyttet kombineret med dagcenterfaciliteter i Neriusaaq. 

I samarbejde med Nanok Akademi er der afholdt kursus om værdier på 
arbejdspladsen for sagsbehandlerne under handicapområdet, personalet i 
bo enheder samt støttepersoner. Dette har bl.a. medført et bredere 
samarbejde og affødt større respekt overfor hinanden. I løbet af året har 
Grønlands Idrætsforening i samarbejde med tilkaldt kursusinstruktør fra 
Danmark afholdt aktiviteter for sund mad og mere bevægelse blandt 
handicappede. 16 sagsbehandlere fra kommunens handicapområde deltog. 
Ekstraordinært blev der afviklet kursus for medarbejdere med behov for 
personlig udvikling. 

Pisoq/Det Beskyttende Værksted:  

Igen et år med mange aktiviteter for borgerne samt flere kurser for 
medarbejdere.  Der har været hytteture, og brugere med udviklingshæmning 
og psykiske lidelser har haft gavn af at benytte naturen som led i det 
pædagogiske arbejde, som supplement til en eventuel medicinsk indsats.  

På hytteturene er der fangst- og fiskeri, tørring og rygning af fangsten. 

Ferietur/fangstturen til indlandsisen ved Kangerlussuaq blev også dette år 
gennemført med 30 deltagere. Trods vejrmæssige udfordringer en udbytterig 
oplevelse for alle.  

Der har bl.a. været afholdt kurser i ”Arktisk Førstehjælp" og ”Elementær brand-
bekæmpelse”. Desuden et kursus om handicapidræt med kursusaktører fra 
Dansk Handicapidræt og Grønlands Idrætsforbund. 
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2.5.3 Økonomisk Udvikling 

 

 

2.6 Ældre 

2.6.1 Ældreafdelingen Sisimiut 
Der er ved udgangen af 2018 en venteliste til ældrebolig på 68, hvoraf flere er 
par. Til plejehjemmet er der 32 på venteliste. 

De nye ældreboliger og plejehjemsudvidelsen, der blev taget i brug i 2016, 
har ikke betydet en reduktion af ældre, som i dag nødvendigvis må forblive 
på sygehuset som plejepatienter efter endt sygdomsbehandling.  

Der har i 2018 været flere plejeophold med takstbetaling til Sundhedsvæsenet 
end forventet. Takstbetalingen til Sundhedsvæsenet er pr. 1. jan. 2018 forhøjet 
med ca. 50%.  

Der er mulighed for ugentlig motion i Sisimiut Timersortarfiat for ældre, 
førtidspensionister og borgere med handicap, med instruktion fra 
fysioterapeut og ergoterapeut fra Sundhedsvæsenet. 

Julearrangementet for ældre, førtidspensionister og borgere med handicap i 
Sisimiut Timersortarfiat var igen vellykket - og havde ca. 300 deltagere.  

2016 2017 2018

Oprindelig budget 89.3 82.1 79.2
Korrigeret budget 80.1 84.3 84.5
Forbrug 78.4 90.4 84.8
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -1.7 -6.1 0.3

Mio. kr.
Drift - Kontoområde 48
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Der var pr. 31.12.2018 registreret 207 førtidspensionister og 458 
alderspensionister i Sisimiut og bygder. 

2.6.1.1 Hjemmehjælp 

Der er igangsat bæredygtighedsprojekt vedrørende Døgnpleje i 
hjemmehjælpen. Projektet foregår i et samarbejde mellem ældreområderne 
i Sisimiut og Maniitsoq, samt andre samarbejdspartnere, herunder Københavns 
Universitet vedr. projekt ”Arktisk Aldring”, hvor de ved selvsyn kunne se, 
hvordan forholdene er for ældre. 

Musikere fra ”Arctic Sounds” har igen i år spillet for de ældre i Niviarsiat festsal 
og i ældreforeningen. 

Hjemmehjælpen oplever fortsat en stigning i borgernes behov for 
hjemmehjælp. Det har betydet oprettelse af døgnhjemmehjælp fra nov. 
2018. Denne hjælp varetages af 2 social- og sundhedshjælpere. 

149 borgere/hjem har i 2018 modtaget hjemmehjælp. 
2.6.1.2 Plejehjemmet Qupanuk 

Fra ”arrangementssiden” kan nævnes forestillingen ”Akunnerit” i Taseralik, 
Dagcenterets dag for pårørende og ”Neriusaaq Winter Games”, som blev 
arrangeret af Plejehjemmet Maniitsoq.  

I forbindelse med Plejehjemmets 35-års jubilæum blev der lavet en logo 
konkurrence for borgere i Sisimiut. Vinder logoet blev dette fine logo:  

 

 

 

 

 

 

 

Derudover har der flere gange i årets løb været vellykkede arrangementer for 
beboere og pårørende. 

2.6.2 Ældreafdelingen – Maniitsoq 
Der er stor interesse for ældreboligerne, og der er for nuværende ca. 20 på 
ventelisten. 

Neriusaaqq har i årets løb haft en del vellykkede arrangementer så som 
Neriusaaq Winter Games og vandreture med bærplukning.  

Der er åbnet en ny café i Neriusaaq, der drives i samarbejde med Foreningen 
Neriusaaq. 

Personalet i Neriusaaq har over for borgere i byen og i bygderne holdt 
foredrag om demens. 
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Der er personale, der har deltaget i kursus som sundhedsambassadører - og 
som følge heraf er der for alle ansatte morgengymnastik. Beboere som har lyst 
kan naturligvis deltage. Formålet er at skabe mere fællesskab og fysisk aktivitet 
blandt personalet, for at nedsætte fravær. 

 

2.6.3 Økonomisk Udvikling 

 

 

2.7 Arbejdsmarkedet 

2.7.1 Sisimiut 
2.7.1.1 Opkvalificering - Majoriaq  

Der var 64 elever, der startede på FA efter sommerferien, hvoraf 2 elever 
overgik til Nutaaliorfeeraq, da de endnu ikke var klar til at gå på FA. 

I lighed med tidligere år har der i efteråret været 1 elev på højskoleophold i 
Danmark. 

2.7.1.2  Nutaaliorfeeraq - Sisimiut 

I det ikke-boglige forløb på Nutaaliorfeeraq var der frem til juni 2018 i alt 27 
elever. Et nyt hold startede i september med 24 elever. 

Eleverne på Nutaaliorfeeraq har i løbet af året flyttet som følge af 
skimmelsvamp og mangel på egnede lokaler. 

Status 2018
Sager med relation til ældre forelagt Udvalget for Familie 
og Sociale Forhold 3

Sager med relation til førtidspensionsområdet forelagt 
Udvalget for Familie og Sociale Forhold 14

2016 2017 2018

Oprindelig budget 63.3 67.9 70.5
Korrigeret budget 65.5 69.9 75.4
Forbrug 62.9 68.4 74.4
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -2.6 1.5 -1

Mio. kr.
Drift Kontoområde 47
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2.7.1.3  Studievejledning – Sisimiut 

Der er knyttet 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 241 ansøgninger. Der var ved udgangen af året 150 EUD forløb i 
gang i Sisimiut. Der er ikke medregnet forløb i Råstofskolen samt Nationaldragt 
skolen. Der findes ikke tal på hvor mange ansøgninger der er indsendt via 
SULLISSIVIK. 

2.7.1.4 Mentorprojekt 

Der har i 2018 været 1 fast mentorprojektleder, som skal varetage samtaler og 
vejledning af elever på Majoriaq (FA) og Nutaaliorfeeraq. Der har i løbet af 
2018 yderligere været 2 mentorer tilknyttet projektet. Det viste sig hurtigt, at 
der ikke var arbejde nok, hvilket resulterede i nedskæring og mentorarbejdet 
kunne fortsætte resten af året med 2 fuldtidsansatte mentor.   

Mentorerne har i 2018 bl.a., kørt et forløb for unge mellem 15-23 år hvor 16 
unge var med i et personligt udviklingsforløb.  

2.7.1.5 Ledighed – Sisimiut 

I Sisimiut og bygderne lå registreringen af de ledige gennemsnitligt på 209 pr. 
md. Det er en stigning på 6,5 % i forhold til 2017. Stigningen skyldes at der har 
været indsat et indhandlingsskib ved Sarfannguit. 

Der har i løbet af året været en markant lavere ledighed i henhold til tidligere 
år på nær Sarfannguit. Det skyldes bl.a., at der i 2018 ikke har været nogen 
længerevarende hjemsendelser fra Royal Greenland. 

2.7.1.6 Kurser - Sisimiut 

I 2018 har ca. 140 ledige personer deltaget i forskellige kurser, hvoraf 4 af dem 
har været fra bygder. 

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 fremtidige 
arbejdskraft. 

 

2.7.2 Maniitsoq 
2.7.2.1 Opkvalificering – Majoriaq 

Der blev modtaget 43 ansøgninger til opkvalificering i Majoriaq. Ud af de 
modtagne ansøgninger er 34 startet på FA. 9 elever overgik fra 1. til 2. år på 
FA. 

Status 2018
Antal sager med relation til arbejdsmarkedet forelagt 
Erhvervs- og Turismeudvalget 15
Antal kollegieværelser Sisimiut 70
Antal kollegieværelser Maniitsoq 26
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Ud af de modtagne 43 ansøgere havde 1 ikke behov for at få opkvalificeret 
sine karakterer. Vedkommende blev vejledt til at søge en anden uddannelse. 
5 ansøgere søgte til henholdsvis TNI-flex, GUX og højskole og blev optaget. Der 
var en der flyttede til Danmark og en valgte at forsætte i sit oprindelige 
arbejde. 

2.7.2.2 Pilersitsivik – Maniitsoq 

I det ikke boglige forløb på Pilersitsivik startede 9 elever på værksted og 6 
elever i køkkenet. Forløbet startede med lejrophold for derved at skabe 
sammenhold blandt eleverne. 

Eleverne på værkstedet har i løbet af 2018 lavet udkigsposten ved den gamle 
heliport, samt lavet en mindre hytte/skur ved ældreboligerne. Begge projekter 
udført i samarbejde med Området for Teknik, Råstoffer og Miljø. 

2.7.2.3 Studievejledning – Maniitsoq 

Ved fristens udløb den 1. marts var der modtaget 138 ansøgninger til GUX og 
andre videregående uddannelser. Der er løbende optag til 
erhvervsuddannelserne og ansøgningerne dertil modtages året rundt.  

Der er ansat ny mentor, som skal varetage samtaler og vejledning af elever 
på Majoriaq (FA) og Pilersitsivik. 

2.7.3 Arbejdsmarkedskontoret - Majoriaq 
2.7.3.1 Revalidering 

I starten af året var der igangværende 22 revalidender som var startet i 2017, 
samt 2 i Knud Rasmussens Højskole, hvoraf 3 overgik til opkvalificering i FA, og 
1 kom i gang med en erhvervsuddannelse.   

I 2018 blev der startet 2 Vejlednings- og Motivationsforløb med henholdsvis 8 
deltagere i det første forløb og 10 i det andet forløb. 

Pr. 1. oktober blev der ansat yderligere 1 VM-forløbsinstruktør.  
2.7.3.2 Ledighed 

I Maniitsoq og bygderne er registreringen af de ledige opgjort til 
gennemsnitligt 204 pr. md. Det er et fald på 3,1 % i forhold til 2017, selvom der 
opleves kortvarige stigninger i ledigheden, når der fiskefabrikkerne 
hjemsender fast personale ved råvaremangel, og disse registrerer sig som 
ledige indtil der igen bliver landet fisk . 

2.7.3.3 Revalidering - Maniitsoq 

Der var 13 igangværende revalidender i 2018, hvoraf 1 overgik til 
opkvalificering i FA. Der var 7 revalidender der afbrød forløbet i løbet af 2018, 
og 3 gennemførte deres 2 årige revalideringsforløb. Målet var at opnå 25 
igangsatte revalidender for 2018, men på grund af manglende personale 
ressourcer blev målet ikke nået.  

I løbet af året blev 35 inviteret til deltagelse i 3 Vejlednings- og 
motivationsforløb. Forløbet havde 27 deltagere, hvoraf 19 gennemførte 
forløbet. Af de 19 er 12 startet på et revalideringsforløb. 



side 21 
 

Der er ansat ny VM-forløbsinstruktør. Denne har til opgave at have mere fokus 
på kontakt til virksomhederne. 

2.7.3.4 Kurser - Maniitsoq 

I 2018 har 19 personer deltaget i forskellige kurser, heraf 2 deltagere fra bygder. 

 

2.7.4 Økonomisk Udvikling  

 

 
Siden 2011 er antallet af kommunens borgere mellem 16 og 64 år fra den 
såkaldte ”arbejdsdygtige alder”, faldet med ca. 400. 

2.8 Erhverv 
Qeqqata Kommunia arbejder fortsat med at få endnu flere private 
erhvervsdrivende, og Kommunen har i flere år arbejdet for at udlicitere 
opgaver til private virksomheder. Kommunen har i 2018 indgået ny aftale med 
Arctic Circle Business (ACB), en fireårige serviceaftale.  

For at kommunen fortsat kan udvikle sig med en god økonomisk vækst er 
grundlaget forsat fiskeri, turisme og råstoffer.  

2.8.1 Fiskeri 
Aktive fiskefabrikker, med hjemsted i Qeqqata Kommunia er  

• Royal Greenland A/S, med produktion af fisk, rejer og krabber 
• Maniitsoq Fish ApS med produktion af fisk samt 

Profil 2018
Antal elever på Piareersarfik Maniitsoq 24
Antal elever på Pilersitsivik – Sannavik & Køkken 17
Antal kollegieværelser Maniitsoq  26

2016 2017 2018

Oprindelig budget 14.7 14.5 14.6
Korrigeret budget 14.2 14.4 14.6
Forbrug 12.4 10.9 15.4
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) 1.8 3.5 0.8

Mio. kr.
Drift Kontoområde 34, 35 og 38
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• Lilleholm Food ApS med fødevareproduktion til hjemmemarkedet. 

Rejeindhandlingen steg fra 13.523 tons i 2017 til 14.687 tons i 2018. 

Indhandling af torsk var på 9.879 tons og 964 tons hellefisk.  

Indhandling af stenbiderrogn steg fra 1.403 tons i 2017 til 1.674 i 2018. 

I alt blev der indhandlet 27.704 tons rejer, fisk, rogn og krabber til 
fiskefabrikkerne i Qeqqata Kommunia i 2018. Det svarer til indhandlingsværdi 
på ca. 200 mio.kr. 

 Indhandlingsanlæg i Qeqqata Kommunia fremstiller også varer fra land- og 
havpattedyr som sildepisker, sæl, rensdyr og moskus. 

Der har været afholdt seminar om brætternes fremtid i Sisimiut med 
delegation fra Fisker- Fangerforeninger i Maniitsoq/Sisimiut, hotelbranchen, 
Pisiffik/Brugseni. 

2.8.2 Turisme 
For ”Destination Arctic Circle” (DAC), er det målet at videreudvikle 
oplevelsesturisme i Qeqqata Kommunia. Kommunen har derfor arbejdet med 
at få udlagt koncessionsområder, der kan gøre det mere attraktivt som 
operatør at udvikle ens område, bl.a. har man udlagt ørredelve, 
trofæjagtområder og det næste skridt er at få udlagt skikoncessionsområder.  

Af større aktiviteter i 2018 kan nævnes  

• Aasivissuit – Nipisat UNESCO  

hvor Aasivissuit – Nipisat området blev optaget på verdensarvslisten som 
kulturarv Inuit hunting 

• Krydstogter 

hvor der var 29.170 krydstogtsbesøgende fra i alt 108 anløb, hvilket er en 
stigning på 62% i max. antal gæster, og 14 flere anløb ift. 2017 sæson 

• Polar Fish 

hvor 2018-udgaven blev den hidtil bedst besøgte messe med mere end 1.800 
besøgende. Polar Fish afholdes hvert andet år i Sisimiut. 

Arctic Circle Business har ligeledes i 2018 udarbejdet turismestrategi som er 
gældende fra 2019 – 2022. Med turismestrategien er det målet, at man i 
fællesskab får udviklet nye oplevelser og får gjort seværdigheder mere 
tilgængelige. En god og velfungerende infrastruktur, der binder hele regionen 
(DAC) sammen, er en forudsætning for at strategien bliver en succes. 

2.8.3 Råstofområdet 
I Qeqqata Kommunia foregår der mineralaktiviteter i form af efterforskning og 
udnyttelse, hvor 2 internationale selskaber har aktiviteter. 

North American Nickel Inc., der er et canadisk selskab, har tilladelser til 3 større 
efterforskninger, der er rettet mod forekomster af kobber, nikkel, kobolt og 



side 23 
 

platingruppe elementer. Området for efterforskningen er koncentreret sydøst 
for Maniitsoq. Selskabets plan er prøveindsamling og detaljeret kortlægning af 
landbaseret geofysiske undersøgelser, samt boring og sprængning over alle 
tre tilladelser. Det forventes, at selskabet kan beskæftige 32-55 personer, der 
er fordelt på alle tre tilladelser. 

Hudson Resources Inc., som ligeledes er et canadisk selskab, har en 
udnyttelses-tilladelse til brydning af anorthosit i området vest for Kangerlussuaq 
ved Naajat. Selskabet igangsatte i 2017 konstruktionsfasen med anlæggelse 
af veje og havne anlæg. I 2018 opbyggedes alle bygningskonstruktioner til 
produktionsanlæg. Det forventes, at selskabet kan beskæftige 20-30 personer, 
når produktionen igangsættes. 

Qeqqata Kommunia har forventninger til, at Hudson Resources vil kunne drive 
minevirksomheden i mange år, der relativt vil kunne give mange 
arbejdspladser og derved generere skatteindtægter. 

2.8.4 Økonomisk Udvikling 

 

2.9 Sisimiut Kultur og Fritid 
Medarbejdere har deltaget i kommunens tværfaglige arbejdsgrupper vedr. 
”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia”.  Alle kultur- og fritidsinstitutioner har 
i deres aktiviteter haft fokus på at fremme gode fællesskaber samt 
forebyggelse. 

2.9.1 Sisimiut 
Ungdomsklubben ”Sukorsit” har plads til 200 børn og unge, og besøges dagligt 
af omkring 70 børn og unge. Der er 7 ansatte og der tilbydes klubaktiviteter fra 
2. klasse. Der har været fokus på kurser i ADHD, autisme og i loven om støtte til 
børn. I øvrigt har der været en del forebyggelsesaktiviteter for unge i 
samarbejde med f.eks. Allorfik, hvor temaerne bl.a. har været afhængighed, 
hash m.v.  

2.9.2 Qooqa Kangerlussuaq 
Tilbud består ud over almindelige klubaktiviteter som bordtennis, billard, 
bordfodbold, air hockey, computer, internet og spille konsoller, også af 
kreativt værksted med faste åbningstider og sammenspil i klubbens 
musiklokale. Klubben har et musikprojekt, hvis mål på sigt er at etablere et 
klubband, som med tiden skal give koncert for hele Kangerlussuaq og indspille 

2016 2017 2018

Oprindelig budget 6.1 6.2 6.2
Korrigeret budget 6.1 6.2 6.2
Forbrug 4.1 5.6 5.9
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -2 0.6 -0.3

Mio. kr.
Drift Kontoområde 37
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CD. Hver måned er der desuden turneringer, fællesspisning og aktiviteter i 
idrætshallen og svømmehallen.  

2.9.3 Musikskolen 
”Serravik” tilbyder undervisning for børn, unge og aftenskoleundervisning. Der 
tilbydes undervisning i trommer, bas, guitar, klaver, blæseinstrument, saxofon, 
sang og kor/samspil. 

I 2018 har der været studierejse til Færøerne, hvor flere nordiske lande deltog 
i mødet. ”Serravik” har desuden haft besøg af Shanghai Akademiet, hvor der 
blev afholdt musikundervisning og eleverne fra ”Serravik” og Shanghai 
Akademiet holdt koncert i Taseralik. Der afholdes fortsat åbent scene i 
samarbejde med Taseralik. 

2.9.4 Fritidsundervisning og aftenskole 
Undervisningen var stillet over for nogle udfordringer på flere niveauer, bl.a. 
som følge af ansættelse af pædagogisk medhjælp.  Der var et bredt udvalg 
af fag til fritidsundervisning, således blev der tilbudt 14 fag, hvoraf 8 fag blev 
igangsat. For skolebørn blev der tilbudt 8 fag og der kom 7 fag i gang.  

I efterårssemestret startede medio oktober for ungdomsskolen, hvor der blev 
tilbudt 10 forskellige fag hvoraf 7 fag kom i gang. Og for voksenundervisningen 
blev der tilbudt 14 fag, hvoraf 6 fag kom i gang.  Duelighedsprøve i sejlads 
samt VHF-DSC fortsætter indtil januar/februar 2019. VHF-undervisningen 
gennemføres både med et grønlandsk og dansk hold med i alt 33 deltagere. 
Duelighedsprøven er gennemført af 23 deltagere. 

2.9.5 Sisimiut Museum 
Sisimiut og Kangerlussuaq Museum har i 2018 haft et spændende og 
produktivt år, besøgt af 8.608 i Sisimiut og 1.144 i Kangerlussuaq. Det er det 
hidtil højeste besøgstal i begge afdelinger og flere nye projekter er sat i gang. 
Mest centralt står optagelsen af Aasivissuit – Nipisat: Inuit Hunting Ground 
mellem Ice and Sea på UNESCOs verdensarvsliste, som vil komme til at forme 
museets arbejde i flere år fremover.  

Sisimiut & Kangerlussuaq Museum er en lille arbejdsplads med en flad 
ledelsesstruktur med fokus på inddragelse og medarbejderansvar. I 
Kangerlussuaq er museets daglige drift (åbning, rengøring m.v.) udliciteret til 
Albatros Arctic Circle. Ansvar for registrering, indsamling, bevaring, forskning, 
udvikling og formidling ligger fortsat hos museets administration.  

Museets formidlingstiltag for 2018 har inkluderet rundvisninger, opsætning af 
udstillinger, udvikling af diverse formidlingsmateriale samt undervisning. Der 
har i 2018 ikke været udbudt egentlige Skoletjenesteforløb, men museet har 
et godt samarbejde med skolerne og haft mange klasser på besøg fra både 
folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser. 

Der er vist udstillingerne ”In the photographic footsteps of Rockwell Kent”, 
udviklet og kurateret af museet selv under forrige museumsleder i 2017, 
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”Grønland – verden er, som vi tænker den” af forfatter og billedkunstner Linda 
Ribers, ”Angakkoq – Åndemaner”, udviklet af Nanortalik og Maniitsoq museer, 
udstillet i Sisimiut med tilføjelse af en række af museets egne genstande. 
Endeligt har været ”Åbent Museumsværksted” i særudstillingslokalet, hvor 
besøgende kunne få indblik i museets arbejde. 

Museets eneste egen kuraterede for 2018 blev opsat under titlen ”Huse og 
Historier.” Udstillingen fortæller Sisimiuts bygningshistoriske udvikling på 
baggrund af beboelseshusets udvikling og formidler sammenhængen mellem 
byens udseende og større historiske udviklinger. Udstillingen er blevet til i 
samarbejde med KTI og arkitekt Sofie Frydenrejn Johansen.  

I forbindelse med indskrivningen af Aasivissuit – Nipisat: Inuit Hunting Ground 
between Ice and Sea på UNESCOs verdensarvsliste opstilledes en række roll-
ups i museets mindre særudstillingslokale. Teksten suppleres med tre montre 
med udstilling af museets egne genstande fra verdensarsområdet. 

Af øvrige aktiviteter kan nævnes kulturaften, koncert med Arctic Sounds, 
besøg fra Folketinget og julekoncert. 

2.9.6 Bibliotek 
Udlån af bøger i 2018 er opgjort til 5.667. Bogbestanden er på 15.324. 
Computerne er blev benyttet af 2.573 besøgende og 3.201 har benyttet wifi. 
Det samlede besøgstal var på 12.154. 

I forbindelse med Kulturnat-aktiviteter havde biblioteket åben fra kl. 17-21 med 
kaffemik og med bogsalg af kasserede bøger og tidsskrifter fra 2016. 
Kulturnatten blev også fejret i Kangerlussuaqs bibliotek. 

På 100-års dagen for Ole Brandts fødsel den 22. oktober 2018 blev hans bøger 
udstillet og der blev holdt kaffemik. Nordisk litteraturuge blev holdt i hele uge 
46 med   kaffe, te, saft og småkager. 

Bibliotekssystem hedder Bibliomatik. Begge skoler i Sisimiut er tilsluttet til vores 
server via Lan link. Biblioteket i Kangerlussuaq har forbindelse til Bibliomatik via 
internet.  

Der er to computere med internetforbindelse og wi-fi som benyttes gratis. 

Der har været udskiftninger af bibliotekarerne i Kangerlussuaq, Sarfannguaq 
og Itilleq, hvor opgaverne blev løst i samarbejde med skolelederne. 

2.10  Maniitsoq – Kultur og Fritid 
Kulturnat arrangementer og Nationaldagen var igen succesfulde og 
velbesøgte. 

Af øvrige kulturarrangementer kan nævnes ”Akunnerit” til ære for Laarseeraq 
Svendsen, ”Aningaannguaq”, musik og digte af Juaaka Lyberth samt filmen 
”Anori” med Pipaluk Kreutzmann Jørgensen 
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Fritidsklubben har plads til 60 børn indtil 5. klasse. Ungdomsklubben ”Inuusuit” 
er et spændende mødested for børn og unge med aktiviteter som bordtennis, 
billard, brætspil, arctic-sport film og diskotek. 

Musikskolen underviser børn efter skole, og tilbyder desuden aftenundervisning 
for voksne. Der undervises i guitar, klaver, violin, bratsch, cello og saxofon. 
Desuden større eller mindre musikgrupper. 

Elever deltog i maj i musikfestivalen, der blev afviklet i Tivoli i København. 

Maniitsoq Museum havde i årets løb 954 besøgende. Hovedparten af de 
besøgende er byens borgere, herunder skoleklasser, idet der alene anløb 4 
krydstogtskibe. 

Der har været udstillinger med værker af Aage Gitz-Johansen, også kaldet 
”Qalipaasorsuaq" – den store maler. Gitz´s kærlighed for Grønland blev vakt 
som følge af hans deltagelse i Nordøstgrønlands-ekspeditionen i 1938-39 med 
bl.a. Eigil Knuth og Ebbe Munck.  

Af øvrige udstillinger kan nævnes malerier af H.C.Andersens fortællinger som 
motiv  

”ANGAKKOQ” om åndemaner samt ”KULTUR” – udstilling om Grønlands 
historie. (Som museumsinspektørerne i Maniitsoq og Nanortalik sammen har 
arrangeret). 

Kunstmuseet Kangaamiut har købt Karl Kreutzmanns kunstflid af fedtsten 
kaldet "Akutaaneq" hos et auktionshus i Danmark. Også her vises ”KULTUR” – 
udstilling om Grønlands historie. 

2.10.1  Idræt - Sisimiut 
Kunstgræsbanen i Sisimiut blev taget i brug og bliver flittigt brugt. 

Der er givet yderligere midler til idræt og udendørs aktiviteter, hvilket bl.a. har 
betydet etablering af udendørs fitness i Napasoq og Itilleq, nye legepladser i 
Maniitsoq og Sarfannguit samt nye mål til fodboldbanerne i Atammik og 
Kangerlussuaq. 

Grønlands Idræts Forbund (GIF) og Qeqqata Kommunia har indgået 
samarbejdsaftale som primært omfatter koordinerende 
kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på udvikling af idrætten i 
kommunen. Gennem forskellige tiltag sættes der fokus på sundhed og fysisk 
bevægelse i daginstitutioner, folkeskole, plejehjem og på kommunale 
arbejdspladser. Desuden er kommunen og GIF fælles om at hjælpe foreninger 
til at samarbejde på tværs. 

Af øvrige aktiviteter kan nævnes ”Maaji Nuann”, futsal trænerkursus og 
fodbold-arrangement for børn ved KTI-banen.  

Grønlandsmesterskaber i 2018 bød på 136 medaljer i guld, 68 i sølv og 85 af 
bronze. 
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2.10.2  Idræt - Maniitsoq 
Fodboldbane med kunstgræs er ved at blive etableret. Udsprængning af 
fjelde omkring banen er opstartet, og det forventes at banen kan taget i brug 
i sommeren 2019. Banen vil få en FIFA-størrelse på 68x105 meter. 

Maniitsoq har afholdt GM i volleyball for voksne, håndbold U16, fútsal for herre 
seniorer. 

Grønlandsmesterskaber i 2018 bød på 45 medaljer i guld, 23 i sølv og 37 af 
bronze. 

2.10.3  Økonomisk Udvikling 

 

 

2.11 Teknisk Virksomhed 
Der har været fokus på færdiggørelsen af den nye ”Planstrategi fra 2018 – 
2022” som blev offentliggjort i 2018. 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  

2.11.1  Den nye havn i Kangerlussuaq 
Den 26. november 2018 foreligger den endelige VVM-godkendelse fra 
Selvstyret. Godkendelsen omfatter etablering af den nye havn og etablering 
af vejen fra Kelly Ville til den nye havn. 

2016 2017 2018

Oprindelig budget 32.8 34 35.9
Korrigeret budget 35.4 36 36.7
Forbrug 34.8 34.8 36.1
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -0.6 1.2 -0.6

Drift Kontoområde 53, 55, 56 og 
59 Mio. kr.
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2.11.2  Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. 
For dette projekt gælder, at det er opdelt i 3 etaper og VVM-redegørelsen for 
1 etape fra Kangerlussuaq til 1 Fjord drøftes med Selvstyret der forventes at 
godkende VVM-redegørelsen i begyndelsen af 2019.  

VVM-redegørelsen for etape 2, passage af vandspærrezonen ved Sisimiut 
udarbejdes forventes efter nærmere drøftelser med Selvstyret afleveret i 2019 

VVM-redegørelsen for 3 etape mellem Tasersuaq og Aasivissuit søen er ikke 
igangsat. 

2.11.3  Brandvæsen  
Redningsberedskabets 7 stationer og Kangerlussuaq med servicekontrakt 
med Mittarfeqarfiit har i årets løb været involveret i 62 udrykninger, bl.a. 1 
større brand, 2 redninger og 11 med relation til miljø. Der har været 26 blinde- 
eller falske alarmer. 

Der er gennemført 1 ikke varslet øvelse. 

Der blev i 2018 afholdt flere lovpligtige uddannelser. 

Som følge af øget bevilling til uddannelse er der i Sisimiut etableret et stort 
øvelsesområde, hvilket giver et bedre grundlag for interne uddannelser og på 
sigt etablering af brandskole. 

Der er indkøbt ny indsatsledervogn til Sisimiut. Der er ligeledes indkøbt 
materielvogn med kran til Maniitsoq til levering i 2019. 

Maniitsoq har gennemført energibesparende aktiviteter på brandstationen 
ved udskiftning af porte og installation af LED-belysning. 

Der er fortsat udbygning af beredskabet udenfor byzonerne og særligt for 
2018 har der været fokus på beredskabet til naturbrande. Et beredskab som 
brandvæsenet stolt viser frem. 

2.11.4  Sisimiut  
2.11.4.1 Veje 

Denne sommer er der i samarbejde med RAMBØLL foretaget et eftersyn af 
broen over Ulkebugten. Der har været særlig fokus på betonpillen, som 
understøtter broen på midten. Konklusionen er at betonen og armeringen i 
betonpillen er i en god tilstand. De øvrige dele af broen er ligeledes i god 
stand. Området for teknik og Miljø fortsætter med de planlagte 
vedligeholdelsesopgaver som i samme undersøgelse er anbefalet.  

2.11.4.2 Reeferstik (elstik til drift af køle containere) 

I samarbejde med losseerhvervet, havnerådet i Sisimiut m.fl. er der etableret 
24 stik til reefer - containere på den kommunale havn. Formålet er at udnytte 
havnen bedre til losning af trawlere. Det forventes at stikkende tages i brug i 
starten af 2019. 
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2.11.4.3 Ny Kirkegård 

Der er bevilliget midler til anlæggelse af en ny kirkegård på Akia – i området 
B3 ”Qaarinneq”. Anlæggelsen er opdelt i 5 etaper og vurderes at opfylde 
behovet for gravsteder i de næste 70 år. Et kommuneplantillæg til formålet er 
godkendt, og anlæggelsen af Kirkegården er igangsat og forventes afsluttes 
i 2019. 

2.11.4.4 Kloakker 

Kloaknettet i Sisimiut fungerer godt. Tidligere års renoveringer har gjort nettet 
mere stabilt. En stor del af byens beboelseskvarterer er fortsat uden kloakering 
eller uden tilslutninger. Kloakrenoveringer og udvidelser foregår planmæssigt, 
hvor planer og økonomi vil fremgå af den kommende Spildevandplan. 

Qeqqata Kommunia har i 2018 indgået aftale med RAMBØLL om at 
udfærdige kommunens Spildevandsplan. Spildevandsplanen skal laves iht. 
selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af Latrin og spildevand, og skal i 
første omgang forelægge for kommunens byer. En spildevandplan for 
bygderne skal være udfærdiget i 2020. Kommunens spildevandsplan skal efter 
en høringsperiode godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette forventes primo 
2019. 

2.11.4.5 Renholdelse inkl. snerydning 

I 2018 har der været stort fokus på oprydning og renholdelse i Sisimiut. Særligt 
ulovlig arealanvendelse hos firmaer – hvor udtjente køretøjer, ulovligt oplæg 
og andet skrot er blevet fjernet. Fremlysningspladsen har været flittigt brugt, 
hvor skrotbiler og gamle både står til fremlysning. Den offentlige renholdelse 
fortsætter, idet der stadig ligger et stort arbejde med at få ryddet op i byen. 

I år er alle 4 snerydningsområder i byen udliciteret til private entreprenører. 

Entreprenørpladsen sikrer håndskovling hos ældre og øvrige borgere med 
særlige behov samt ved de kommunale bygninger, bl.a. daginstitutionernes 
adgangsveje, hvor der skovles sne.  

2.11.4.6 Levende ressourcer 

I 2018 blev det besluttet af Selvstyret at lade alle hunde i 
hundeslædedistrikterne chip – mærke. Formålet med chipmærkning er at 
kunne registrere alle slædehunde i en landsdækkende database. Chippen 
indeholder data for vaccinationer, ejerforhold mm. Herved kan den 
kvartalsvise indberetning til selvstyret om optælling af hunde således også 
foretages hurtigere. Chipmærkningen forventes fuldført for nuværende 
bestand, i by og bygder, i løbet af 1. halvår 2019  

Antallet af hunde indberettes hvert kvartal. 

 

Antal Hunde 2018
Sisimiut by 1081
Itilleq 21
Sarfannguit 7
Kangerlussuaq 75
I alt 1184
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2.11.4.7  Øvrige tekniske virksomheder 

Et af årets helt store begivenheder var at Sisimiut har fået en ny og top 
moderne asfaltfabrik. Det gamle anlæg, som efterhånden havde rundet de 
40 år er udskiftet med en asfaltfabrik fra firmaet KVM International. Anlægget 
kan levere op til 60 – 70 tons i timen, hvilket er ca. det dobbelte af det gamle.  

Anlægget blev taget i brug i juli måned, og det forventes at kunne 
gennemføre de årlige planlagte vedligeholdelsesarbejder samt at indhente 
vedligeholdelses-efterslæbet af vejene i Sisimiut mere effektivt med det nye 
anlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.11.4.8  Forbrændingsanlægget 

Ved forbrændingen er der i år ryddet op. Med et tilsagn fra Selvstyrets 
Miljøpulje, samt en kommunal medfinansiering er ”dumpen” nu indrettet med 
bomme, 6 meter høje hegn og adgangskontrol. Tiltaget skal sikre at firmaer og 
private kan aflevere affald under sikre forhold, samt at forbrændingens 
personale kan henvise til bestemte pladser på dumpen, for en bedre sortering. 
Hegn og net skal sikre at uautoriserede personer ikke kommer på dumpen, 
samt det høje hegn skal hindre affald i at flyve bort fra dumpen og ud i 
naturen. 

Under oprydningen på dumpen skete der i august en tragisk ulykke på 
dumpen. I den forbindelse igangsatte driftsledelsen omfattende 
sikkerhedsforanstaltninger. Der er opsat hegn for at hindre fremmed 
indtrængen. Dertil er opsat bomme, etableret adgangskontrol og tydeligere 
skiltning, for at sikre den daglige færdsel på dumpen. 

Siden installeringen af spildoliebrænderen, har kommunen indgået en aftale 
med forbrændingen i Nuuk om at modtage spildolie fra Nuuk. Herved sikres i 
højere grad at vi kan levere fjernvarme til Sisimiut. 

Forbrændingen har ligeledes indkøbt to mobile tankcontainere á 25.000 liter, 
til indsamling af spildolie fra trawlere og krydstogtskibe. Tankcontainerne skal 
placeres på den kommunale havn, så alle skibe i havnen kan tilbydes denne 
service.  

2.11.4.9  Affaldsforsendelse  

Forbrændingen har forsøgsvis sendt neddelt og indpakket affald til 
forbrændingen i Maniitsoq. Forsendelse af affald vil fortsætte med bevilligede 
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midler i 2019 – og skal medvirke til at mindske mængden af brændbart affald 
på dumpen. 

2.11.5  Maniitsoq 
2.11.5.1 Veje 

Vejene i Maniitsoq har generelt gode bundforhold, og der er ikke større 
problemer med sætninger eller permafrost. Vejene kræver derfor 
hovedsageligt almindelig vedligeholdelse af slid på belægningen. Sliddet på 
vejbelægningen har været stigende efter indførelsen af buskørsel. Der blev 
ikke asfalteret i 2018, men asfaltværket blev opgraderet med nyt styresystem. 
Der er planlagt asfaltering i 2019. 

2.11.5.2 Kloakker 

Der er en enkelt pumpestation og 2 pumpebrønde på kloaknettet i Maniitsoq. 
Opsyn og drift af dem er udliciteret. Kloaknettet har i 2018 fungeret uden større 
problemer. Der blev etableret nyt udløbsbygværk ved Ivissuaateralaa i 2018 
til erstatning for det gamle, som var ødelagt. Flere af kloakudløbene er udsat 
for voldsomme bølgepåvirkninger, når det stormer fra syd. 

2.11.5.3 Renholdelse inkl. Snerydning 

Snerydning og renholdelse omfatter også glatføre bekæmpelse og fjernelse 
af grus og efterladenskaber på veje, stier, pladser og trapper. Efter 3 år med 
store mængder sne var snefaldet i 2018 mere normalt. Forårsrengøring blev 
gennemført af kommunens egne folk. 

2.11.5.4 Levende ressourcer 

Omfatter lejlighedsvis aflivning af løse hunde og katte. Der er meget få 
ressourcer til dette område, og der er således ingen hundeinspektør i 
Maniitsoq.  

2.11.5.5 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. 

2.11.5.6 Øvrige tekniske virksomheder 

Driften af det kommunale værksted, hvor kommunens materiel og køretøjer 
vedligeholdes. Herudover løjpepræparering, samt busdrift. Busdriften har i 
2018 kørt tilfredsstillende med god regularitet. Kontrakten på buskørsel løber 
indtil juni 2023. 

2.11.5.7 Dag- og natrenovation 

Tømning af dag- og natrenovation har i mange år været udliciteret i Maniitsoq 
og Kangaamiut. I Napasoq og Atammik foretages tømningen af kommunalt 
ansatte renovationsfolk. På grund af de mange, lange terræntrapper i 
Maniitsoq og Kangaamiut tømmes natrenovation her 3 gange om ugen af 
hensyn til arbejdsmiljøet, alle andre steder i kommunen tømmes kun 2 gange. 
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2.11.5.8 Øvrige forsyningsvirksomheder 

Omfatter pontonbroer, skorstensfejning, forbrændingsanlæg, 
modtagestation og lossepladser. Kontrakten på skorstensfejning udløb i 2018, 
så opgaven skal udliciteres på ny i 2019. Forbrændingsanlægget har i 2018 
haft flere større reparationer, bl.a. udskiftning af indskubberen. 

2.11.6  Økonomisk Udvikling 

 
Arealtildelinger (Sisimiut) omfatter nu også f.eks. bådpladser og hundehold. 

 

2.12  Anlæg 

2.12.1  Sisimiut 
Følgende anlægsprojekter kan særligt nævnes i 2018: 

• Anlæggelse af 16 handicapboliger blev afsluttet og taget i brug i 
oktober. 

• Kunstgræsbanen i Sisimiut er gennemført og afsluttet i sommer 

 
Planlægning og projektering af Svømmehal i fjeld i Sisimiut, i samarbejde med 
A.P. Møller Fonden. Udliciteringsprocessen forventes igangsat januar 2019. 

Status
Antal sager forelagt Teknik- Råstof- og Miljøudvalget

Profil Sisimiut Maniitsoq

Antal udstedte arealtildelinger 483 68
Antal udstedte byggetilladelser 28 7

2018
66

2016 2017 2018

Oprindelig budget 39.9 42 45
Korrigeret budget 40.4 43.1 47.1
Forbrug 39.7 41.3 47.5
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -0.7 1.8 0.4

Mio. kr.
Drift - Kontoområde 2 og 6
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Bygningsrenovering i form af ny maling, nye vinduer og døre, 
skimmelsvampssanering, ny facadebeklædning, nyt tag, gulvreparation, nyt 
vvs og EL samt diverse forbedringer i forbindelse med 
vedligeholdelsesefterslæb på diverse af kommunens erhvervsbygninger er 
blevet færdiggjort eller er under udførelse i 2018. Det gælder for OTRM, 
Atuarfik Qilalugaq, administrationsbygning i Sisimiut, Naja Aleqa, 
Ungaannguaq, Nuniaffik, Kommuneværksted, jolleværksted, brandstation, 
innovationscenter, værftsbygning, ARTEK, familiecenter og kunstnerværksted. 

Anlægsprojekter har afventet godkendelse af plangrundlag, som f.eks. nyt 
salgsbræt, daginstitution 4, byggemodning på Akia samt udvidelse af 
kulturhus med bibliotek og musikskole. 

 
Sammen med svømmehalsprojektet har disse anlægsprojekter medført 
relativt lille forbrug i 2018, og dermed forskudt den kommunale 
budgetlægning med overførsel af budgetterne til 2019 til følge. 



side 34 
 

2.12.2  Itilleq 

 
Endelig aflevering af Illorput 2100 i Itilleq blev foretaget forår 2018. De sidste mangler 
blev udført i løbet af året 2018. 

2.12.3 Sarfannguit 

 
Udvidelse af kommunekontor i Sarfannguit under projektering som forventes 
udført i løbet af 2019. Der er godkendt bygherreoplæg til multihus i 
Sarfannguit.  Rådgiverudbud under udarbejdelse med forventet licitation og 
projektering i 2019 Daginstitution er blevet malet og vandledning forventes 
udført sammen med multihallen. 
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2.12.4 Kangerlussuaq 

 
Nyt multihus i Kangerlussuaq er under projektering med forventet licitation og 
igangsættelse i 2019. 

2.12.5 Maniitsoq 
Der er udført bygningsrenovering på en række bygninger, bl.a. servicehus, 
kommunekontor og sportshal i Kangamiut, servicehus og brandstation i 
Napasoq, forbrændingsanlæg og tidligere børnehave i Atammik samt Mini-
kollegiet, Majoriaq-kollegiet og museet i Maniitsoq. 

 

 

 

 

 

 

Opførelse af 16 handicapboliger på Ole Petersenip Aqq. blev påbegyndt i 
slutningen af 2015. Boligerne er opført som et punkthus på 4 etager og blev 
taget i brug 1. september 2018. Under by forskønnelse blev en ny udsigtspost 
ved den gamle heliport påbegyndt. 

 

 

 

 

 

Kangaamiut                Napasoq         Atammik 

Illorput 2100 - huset forventes færdigt forår 2019. Der blev indtogtet sand til ny 
kirkegård, og udlægningen blev påbegyndt. Kirkegården færdiggøres i 2019. 
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Opførelse af ny daginstitution i Atammik blev påbegyndt i 2017. Institutionen 
blev taget i brug tages i marts 2018. 

2.12.6 Økonomisk Udvikling 

 

2.13  Administration 

2.13.1 Organisationsstruktur 
Kommunalbestyrelsen af 15 medlemmer, som 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 der mindre ændringer i 
forbindelse med den nye kommunalbestyrelse i 2017 bl.a. nye udvalgsstruktur. 
I oversigtsform 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 stabschef i Sisimiut og 
udviklingschef i Maniitsoq. 

Siden kommunesammenlægning mellem daværende Maniitsoq Kommune 
og Sisimiut Kommune i 01.01.2009 til Qeqqata Kommunia, har der kun været 
mindre tilpasninger af organisationsstrukturen, hvorfor Kommunalbestyrelsen i 
2017 besluttede at få udarbejdet en organisationsanalyse, som blev 
gennemført i 2018. Dette arbejde vil fortsætte i 2019, med fokus på at forbedre 
og effektivisere administrationen for optimalt at understøtte kommunens 
strategiske mål og den politiske udvalgsstruktur.  

2.13.2  UNESCO Verdensarvsansøgning 
I 2017 har Qeqqata Kommunia og Selvstyret i samarbejde med faglige 
eksperter indgivet en ansøgning til UNESCOs Verdensarv. ICOMOS som er 
UNESCO´s rådgiver gennemgik området sommer 2017 og ”Aasivissuit – Nipisat, 
Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav” blev optaget på UNESCOs 
verdensarvsliste i Bahrain den 30. juni 2018. 

Optagelsen på listen giver en del ansvar til Qeqqata Kommunia som skal 
beskytte kulturminderne, men samtidig gøre dem tilgængelige for 
omverdenen. Siden optagelsen har Qeqqata Kommunia ansat en site 
manager og skal ligeledes ansætte en park ranger i Kangerlussuaq i den 

2016 2017 2018

Oprindelig budget 52.6 85.3 138.5
Korrigeret budget 103.5 154.7 235.3
Forbrug 46.1 67.7 97.0         
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -57.4 -87.0 -138.3

Mio. kr.
Drift - Kontoområde 7
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nærmeste fremtid. UNESCO-optagelsen betyder at Qeqqata Kommunia selv 
har igangsat flere projekter, som skal både beskytte og gøre verdensarven 
tilgængelig, men også samarbejder med flere aktører som ønsker at ligge 
deres ekspertise på området. 

2.13.3 Borgerkontakt 
I Qeqqata Kommunia arbejder vi ihærdigt på at etablere en god kontakt til 
borgerne, hvorfor det er vigtigt at hele tiden effektivirisere borgerbetjening – 
der har været forskellige initiativer med skranke løsninger, men vigtigst at 
borgerne føler at de bliver behandlet korrekt.  Udover at Qeqqata Kommunia 
har hjemmeside, har man ligeledes en Facebook side, her deles mange 
forskellige aktiviteter og borgerinformationer der tilgås på 
http://www.facebook.com/Qeqqata 

2.13.4  Bæredygtighedsprojektet 
Qeqqata Kommunia vil være ledende i udviklingen af et bæredygtigt 
Grønland og har derfor sat sig som mål at blive et foregangssamfund for 
bæredygtighed i Arktis inden 2020. Visionen bæres frem af 37 delprojekter, 
som alle koncentrerer sig om bæredygtighed inden for uddannelse, det 
sociale område og miljø.  

Et af kommunens ”fyrtårnsprojekter” er opførelse af en svømmehal i fjeld i 
Sisimut. Projektet modtog i 2016 en generøs donation på 50 millioner kroner fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.  I 2018 
efter prækvalifikationsrunde har svømmehalsprojektet været i licitationen. 

Internt er årets bæredygtighedsprojekt blevet kåret. Det blev projektet 
”Bæredygtig - undervisning” der bl.a. er medfinansieret af Nordisk ministerråd.  

 Kommunalbestyrelsen har prioriteret bæredygtige udviklingsprojekter, og der 
arbejdes intenst med, at alle projekter har fokus på både tværfaglighed, 
borgerinddragelse og frivillighed. For at opmuntre befolkningen til at arbejde 
innovativt og udvikle bæredygtige løsninger har kommunalbestyrelsen 
oprettet en bæredygtighedspulje. Puljen har til formål at støtte frivillige 
aktiviteter blandt borgere, foreninger og organisationer, som ønsker at 
bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund. 

2.13.5 Digitalisering 
Samarbejdet med 3 kommuner og selvstyret om en digitaliseret Borgerservice 
fortsatte i 2018 ”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.   

• Online flytteanmeldelse  
• Online bopælsattest  
• Ansøge om boligsikring 
• ansøgning om jagbevis og indberetning om fangst,  
• til- og afmelding af dag og natrenovation,  
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• til- og afmelding vedr. daginstitution,  
• m.fl. 
• Man kan tilgå alle selvbetjeningsløsninger, der gør det nemmere 

således at borgerne kan betjene sig selv online via www.qeqqata.gl og 
www.sullissivik.gl. 

2.13.6 Kommuneplantillæg.  
Der er i 2018 arbejdet med følgende kommuneplantillæg:  

• KPT nr. 10 for bycentret i Sisimiut  
• KPT nr. 19 for boligområde og jollehavn på Akia ved Sisimiut 
• KPT nr. 25 For et boligområde og daginstitution på Akia i Sisimiut 
• KPT nr. 26 Boligområde i Kangerlussuaq 
• KPT nr. 29 Hytte- og hotelområde øst for Kangerlussuaq (Sugar Laf og 

Russel Gletcher 
• KPT nr. 34 Gl. Heliport i Maniitsoq 
• KPT nr. 37 Den vestlige del af havnen i Sisimiut 
• KPT nr. 41 Aktivitetsområder i Sisimiut 
• KPT nr. 47 Byudvikling på Køkkenfjeldet 
• KPT nr. 55 Koncessionsområder ved Aqqutikiitsoq og Ungalliup Qaqqai 

nord for Sisimiut. 
• KPT nr. 56 Hytteområder i hele Qeqqata Kommunia 
• KPT nr. 58 Hytter / hoteller langs vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut 
• KPT nr. 59 Hytteområde ved Lufthavnsvejen 
• KPT nr. 61 Fiskefabrik og nye havne anlæg i Maniitsoq 

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. 

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. 

 

http://www.sullissivik.gl/
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2.13.7 Økonomisk Udvikling 

 

 
Den kommunale administration har i 2018 et forbrug, der er 4,1 mio.kr. mindre 
end bevillingen. 

2.14  Kommunens Indtægter 
Indtægter til kommunekassen består fortrinsvis af de årlige bloktilskud fra 
Selvstyret og af skatteafregninger via Skattestyrelsen. 

Bloktilskuddet, som udbetales månedsvis til kommunen, bliver givet til en 
række fastlagte økonomiområder som f.eks. handicapområdet, 
kloakrenovering og boligprogram for bygder og yderdistrikter samt til 
skatteudligning. 

Skatteafregning fra Skattestyrelsen omfatter først og fremmest skatten fra 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 selskaber 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 
byggemodning, forbrænding og renovation.  

Fordelingen af de kommunale indtægter for de seneste 5 år ser således ud: 

 

Status 2018
Antal sager forelagt Økonomiudvalget 205
Antal sager forelagt Kommunalbestyrelsen 178
Profil
Antal ansatte i administrationen 150

2016 2017 2018

Oprindelig budget 99.3 102.2 107.8
Korrigeret budget 99.3 102.0 107.9
Forbrug 94.3 97.8 103.8
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-) -5.0 -4.2 -4.1

Mio. kr.
Drift - Kontoområde 1

Beløb i 1000 kr. R2014 R2015 R2016 R-2017 R-2018
80 personlig indkomstskat -312,496 -312,265 -323,013 -384,300 -406,316
81 selskabsskat -6,853 -13,654 -20,021 -21,051 -15,011
83 generelle tilskud og udligning -333,620 -335,240 -353,174 -362,038 -397,170

85
renter, kapitalafkast samt kurstab 
og -gevinst

-11,881 -11,621 -11,689 -11,556 -9,658

86 andre indtægter -7,840 -6,658 -4,874 -14,445 -1,826
88 afskrivning 1,416 -2,261 687 3,742 1,075

I alt -671,274 -681,699 -712,084 -789,648 -828,905
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For personskatter ses, at der har været en stigning fra 312,5 mio. kr. i 2014 til 
406,3 mio. kr. i 2018. Dette skyldes særligt udvikling inden for fiskeriet og 
anlægssektoren med dertil hørende højt beskæftigelsesniveau. Det årlige 
budget for personlige skatter fastlægges ved den årlige budgetlægning i et 
samarbejde med Skattestyrelsen. 

Selskabsskatten blev i 2018 på 15,0 mio. kr., hvilket beløb er reduceret med 
kommunens andel i tilbagebetaling af selskabsskat for tidligere år på ca. 1 
mio.kr. Selskabsskatten har gennem årene haft en stigende tendens fra 2014 
til og med 2017, mens den er faldet med 25% i 2018 i forhold til 2017, og er 
således på det laveste niveau siden 2015.  

Det generelle tilskud/Bloktilskud var i 2014 på 333,6 mio. kr. og i 2018 på 397,2 
mio. kr. Det generelle tilskud fastlægges af Naalakkersuisut i forbindelse med 
finanslov-processen, der meldes ud ved vedtagelsen af finansloven. 

3 Regnskab 2018 
3.1 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 

3.2 Regnskabet 
Qeqqata Kommunia 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 
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hvor varen eller ydelsen er modtaget eller præsteret. Indtægterne er henført 
til det år, hvor retten dertil er erhvervet. 

3.2.1 Resultatopgørelse 

 
 
Beløbene i 1000 kr. Negative tal angiver indtægt/Positive tal angiver udgift. 
Anm. (1) Udgifter til de folkevalgte udgør i 2018 8,01 mio. kr. 
Anm. (2) Beløbet for forsyningsvirksomheder er sammensat således (1.000 kr.) 

 
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.    

Kt. Kontoområde Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug

1 Administrationsområdet 1 107,799 0 89 107,888 103,792 4,096 96.2%
2 Teknik 41,282 107 1,442 42,831 42,882 -51 100.1%
3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 27,662 0 0 27,662 26,286 1,376 95.0%
4 Familieområdet 233,063 17,127 1,973 252,163 240,677 11,486 95.4%
5 Undervisning og kultur 232,293 694 -89 232,898 233,214 -316 100.1%
6 Forsyningsvirksomheder 2 3,744 0 558 4,302 4,570 -268 106.2%

Driftsudgifter i alt 645,843 17,928 3,973 667,744 651,421 16,323 97.6%

70 Anlægsområdet vedr. eksterne områder 26,975 19,343 0 46,318 30,194 16,124 65.2%
71 Anlægsområdet vedr. administrationen 3,728 742 0 4,470 2,913
72 Anlægsområdet vedr. det tekniske område 39,999 31,026 -2,264 68,761 32,823 35,938 47.7%
73 Anlægsområdet vedr.arb.mark.- og erhvervsrådet 500 117 0 617 816 -199 132.3%
74 Anlægsområdet vedr. familieområdet 10,000 1,883 0 11,883 499 11,384 4.2%
75 Anlægsområdet vedr. undervisning & kultur 43,300 29,940 0 73,240 23,143 50,097 31.6%
76 Anlægsområdet vedr. forsyningsvirksomhed 5,500 1,615 0 7,115 5,318 1,797 74.7%
77 Anlægsområdet vedr. eksterne områder 8,500 14,104 264 22,868 1,298 21,570 5.7%

138,502 98,770 -2,000 235,272 97,004 138,268 41.2%
277,004

Driftsudgifter inkl. anlægsområdet i alt 784,345 116,698 1,973 903,016 748,425 154,591 82.9%

80 Personlig indkomstskat -383,396 -26,604 0 -410,000 -406,316 -3,684 99.1%
81 Selskabsskat -4,000 0 0 -4,000 -15,011 11,011 375.3%
83 Generelle tilskud -386,698 0 -10,472 -397,170 -397,170 0 100.0%
85 Renter, kapitalafkast, samt kurstab- og gevinst -11,197 3,420 0 -7,777 -9,658 1,881 124.2%
86 Andre indtægter -4,600 0 0 -4,600 -1,826 -2,774 39.7%
88 Afskrivninger 1,100 0 0 1,100 1,076 24 97.8%

-788,791 -23,184 -10,472 -822,447 -828,905 6,458 100.8%

Resultat i alt -4,446 93,514 -8,499 80,569 -80,481

Anlægsområdet

Indtægter i alt

År 2018
Driftsudgifter 24.932
Salgsindtægter, afgifter, refusioner -20.363
Netto driftsudgifter 4.569
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3.2.2  Likviditet 

 
"Årets likviditet” viser, hvorledes likviditeten har udviklet sig i årets løb med en 
registrering af de samlede ændringer i de likvide aktiver. 

Likvide aktiver indeholder følgende:  

Beholdning af kontanter er på 20.958 kr. Indestående i pengeinstitutter 
udgjorde 175,6 mio. kr., obligationsbeholdning i Grønlandsbanken er opgjort 
til 79,9 mio.kr. og beholdning af aktier i Grønlandsbanken er på 239.000 kr. De 
likvide aktiver er steget med 97,8 mio. kr. i 2018. 

Kortfristet tilgodehavende: 

Tilgodehavender hos borgere, selskaber og andre offentlige instanser er faldet 
med 7,7 mio.kr   

Primo Ultimo
Primo likvide beholdninger

Kontanter 93,972
Indestående I pengeinstitut 157,678,625
Omsætningsaktiver 238,680 158,011,277

Kortfristet tilgodehavende 128,976,994 121,241,256 7,735,738

Langfristet tilgodehavende
Kommunale Lån 105,490,664 105,423,848 66,816
Anparter 37,480 37,480 0
Depositum 27,380,524 28,327,293 -946,769 
Fonds og legater 904,806 901,867 2,939

0
Mellemregning med 2017 17,974,408 5,052,114 12,922,294

Likviditet fra kort og langfristede aktiver 19,781,018

Kortfristet gæld
Diverse kortfristet gæld -34,744,999 -31,333,747 -3,411,253 
Deposita -29,225,538 -30,146,346 920,808
Fonds og legat midler -904,806 -901,867 -2,939 
Kaution, garantier mm -9,185,393 -9,185,393 
Regulering på egenkapital 9,185,393 9,185,393 -2,493,384 

Årets driftsresultat 80,481,973

Likviditet Ultimo 255,780,884

Likviditet ultimo
Indestående I pengeinstitut 175,584,904
Værdipapirer 80,175,023
Kontanter 20,958 255,780,884
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Kortfristet gæld: 

Tekniske mellemregninger med Selvstyret og eksterne områder er faldet med 
3,4 mio.kr. i 2018. 

Langfristet tilgodehavende:      

Boligudlån efter 20-20-60-ordningen og boliglån til andelsboliger faldt i 2018 
med 67 tkr. bl.a. som følge af, at boligejere har udnyttet muligheden for førtids 
indfrielse af deres pantebreve.  

Langfristet gæld: 

Qeqqata Kommunia har ingen langfristet gæld. 

Egenkapital: 

Kommunens nettoformue steg med 89,7 mio. kr., bl.a. som følge af årets 
resultat på 80,5 mio.kr. 

Garantier og forpligtelser samt rente- og afdragsfrie lån:    

 
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 pantrettigheder 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 (lånet) 
tilbage, hvis det formål, tilskuddet er ydet til, opgives indenfor en given tid. 

Balance pr. 31.12.2018
Kautionsforpligtigelser Primo Ultimo

Sisimiut TV 390,000 335,981
Sisimiut Idrætshal 740,000 4,740,847
Sisimiut Katersortarfiat 1,270,229 1,159,030
Maniitsoq Idrætshal 0 635,000
Arctic Circle Race 100,000 0

Kautions Forpligtigelser I alt 2,500,229 6,870,858

Lån udstedt til finansiering af borgernes 
faste ejendom
Andelsbolig, Manitsoq 15,757,829 23,636,579
Andelsbolig, Sisimiut 38,802,048 40,678,922
Sisimiut Katersortarfiat 318,656 318,656
Konjunkturpantebreve 38,284

Pantrettigheder I udstedte lån 54,916,817 64,634,157
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3.2.3 Driftsmidler der søges overført 
Oversigten viser de driftsbevillinger, som søges genbevilliget i det 
efterfølgende år (2018). 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. 

 

3.2.4 Årlig redegørelse for anlægsprojekter 2018 
Oversigten fra administrationen hos Teknik, Råstoffer & Miljø viser status på de 
flerårige anlægsprojekter. For hvert anlægsprojekt vises forbruget i forhold til 
budget samt det overførselsbeløb, der resterer til at færdiggøre byggeriet eller 
anlægsprojektet.  

Teknik- og Miljøudvalget har indstillet til Økonomiudvalget, at ikke forbrugte 
anlægsmidler fra budget 2018 på i alt 134,4 mio kr. fremføres til budget 2019. 

Beløb

Sisimiut Museum Konto 56-02-10-90-01 175,000       
Fritidshjemmet Naasoq Konto 50-04-11-90-01 80,000         
I alt 255,000       

 Overførsler på de rammeregistrerede arbejdspladser. 
Drift ekskl. løn og vedligeholdelse 
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Konto nr Kontonavn, betegnelse Rest, Kr bemærkning 
 Sisimiut   

70-02-10 Renover B-1280 Artek -84 afsluttet

70-20-10 Renovering af boliger 95 udisponeret restbeløb

71-02-xx Renovering admistrationsbygninger -2,572 afsluttede, for B-902 rådhus mangler restarbejder

71-08-10 B-904 Qilalugaq skimmelsvampsan. -51 afsluttet

72-01-11 Asfaltværk Sisimiut -24 afsluttet og ibrugtaget, anlægsregnskab udarbejdes 

72-02-xx Renovering tekniske bygninger -353 afsluttede

72-06-10 Byforskønnelse Sisimiut -21 Tilskud til julebelysning afregnet

72-39-11 Forbedring brandstation, porte -54 afsluttet

72-58-xx Indkøb af maskiner og køretøjer 7 afsluttet

73-02-xx Renovering arbejdsmarked bygninger -592 afsluttede

74-02-xx Renovering familieområde bygninger 444 afsluttede

75-02-xx Renovering uddannelsesområde byg. -2,830 afsluttede

75-04-10 B1844 daginst Kanaartaq maling 24 afsluttet 

75-06-xx pulje udendørs børne-  ungefaciliteter -121 afsluttet

75-11-10 B-46 kunstnerværksted, køkken, dør 63 afsluttet

75-12-10 B-1495 daginst Nuniaffik kloakledning 118 under udførelse, restbetaling over puljebeløb 2019

75-82-10 Vuggestue Nuka, tagrenovering 296 afsluttet

76-06-10 Tilsagn miljøstøtte 2018 -48 afsluttet og afregnet

76-11-10 Spildoliebrænder Sisimiut -338 Afsluttet og idriftsat

76-12-xx pulje miljøforbedringer, bygdeskrot -85 afsluttet

 Maniitsoq   

70-02-20 Bygningsrenovering 291 udisponeret restbeløb

70-50-21 12 ældreboliger Maniitsoq -90 Byggeriet er færdigt, boligerne er taget i brug

72-00-21 Asfaltværk nyt styresystem -379 Færdig. Styresystem er installeret.

75-06-20 Fitness Maniitsoq -245 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-22 Legepladser Maniitsoq 100 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-60 Kangaamiut -60 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-61 Legeborde 100 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-70 Napasoq -2 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-80 Atammik -192 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-81 Udendørsmål 20 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

76-12-20 Medfinansiering til miljøstøtte 282 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

76-12-21 Oprydning af skrot i bygder 150 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

 Kangerlussuaq   

70-62-33 3 byggesæt Kangerlussuaq år 2016 -252 Afsluttet, byggeregnskab udarbejdet

70-62-34 3 byggesæt Kangerlussuaq år 2017 -1,833 Afsluttet, byggeregnskab udarbejdet

 Sarfannguit   

70-62-40 Byggesæt Sarfannguit Ilp 2100 950 Afsluttet, byggeregnskab udarbejdet

75-09-40 Daginst B-1824 Sarfanng. udv maling 162 afsluttet

76-43-40 Affaldstransport Sarfanng. pilotprojekt -16 afsluttet

 Itilleq   

70-62-50 Byggesæt Itilleq Ilorput 2100 -520 Afsluttet, byggeregnskab udarbejdet

 Kangaamiut   

72-03-60 Ramper 69 Ny rampe til bådværksted er færdig.

 Atammik   

70-62-81 Byggesæt Atammik -305 Huset er færdig. Anvendes som nyt kommunekontor.

75-71-80 Ny daginstitution 22 Daginstitutionen er færdig.

 Fælles   

70-02-00 Pulje til bygningsrenovering, fælles 8,754 udført over de enkelte områders renoveringskonti -02-xx

72-06-00 Byforskønnelse, fælles 785 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-06-00 Pulje udendørs børne og ungefaciliteter 2,009 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

75-14-00 Stort telt til musikfestivaller -1 indkøbt, afsluttet

76-12-00 Pulje miljøforbedringer, bygdeskrot 187 afsluttet, restbetaling afholdes over næste års pulje

Sum IKKE-overført Qeqqata Kommune 3,860
Sum Overført Qeqqata Kommune 134,411
I ALT Qeqqata Kommune 138,271
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3.2.5 Personaleoversigten 

 
Personaleoversigten har til formål at vise grundlaget for personaleforbruget i 
fuldtidsstillinger fordelt efter den autoriserede kontoplan. 

3.2.6 Indtægter, Udgifter og ”Anlægs Investeringer” 
Regnskaber og budgetter behandles anderledes i en kommune 
sammenlignet med en virksomhed. Den store forskel består i, hvordan 
anlægsinvesteringer behandles regnskabsmæssigt.  

I en kommune udgiftsføres anlægsinvesteringer, hvorimod de aktiveres i en 
virksomhed. Kommunen har så til gengæld ingen afskrivninger på deres 
anlægsaktiver, typisk bygninger, mens virksomheden hvert år må afskrive en 
procentdel på deres anlægsaktiver som så bliver udgiftsført i regnskabsåret. 

Når anlægsinvesteringerne udgiftsføres direkte, vil udsving mellem et 
budgetteret og realiseret ”anlægsinvesterings” niveau give direkte udsving på 
det realiserede regnskabsresultat. 

Dette har været tilfældet i Qeqqata Kommunia de seneste år. 

 
Udgifterne i budgettet for 2018 var overbudgetteret med 80,6 mio. kr. da vi 
prognosticerede, at vi i begyndelsen af 2018, ville have behov for at overføre 

Konto Afdeling
Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab
normativ normativ normativ normativ normativ normativ

Konto 1 Administration 160 148 160 148 160 152
Konto 2 Teknik, 147 133 147 139 146 135
Konto 3 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 57 29 57 57 79 50
Konto 4 Familieområdet 320 286 331 308 318 306
Konto 5 Undervisning og kultur 604 530 554 530 554 530
Konto 6 Forsyningsvirksomhed 6 24 25 25 25 24
Konto 7 Anlægsområdet 
I ALT 1.294 1.15 1.274 1.207 1.282 1.198

2016 2017 2018
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ikke forbrugte anlægsmidler til regnskabsåret 2018. Det aktuelle beløb overført 
fra 2017 til 2018 var på 88,7 mio. kr.   

I år 2018 har Qeqqata Kommunia et overskud på driften på 177 mio. kr. Herfra 
fratrækkes 97 mio. kr. i anlægsinvesteringer og årets resultat kan herefter 
beregnes til godt 80 mio. kr. Overførsel af anlægsbudget til 2019 er ovenfor 
anført til 134,4 mio. kr.  
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4 Godkendelse og Revisionspåtegnelse 
Godkendelse af regnskabsudkast for Qeqqata Kommune for regnskabsåret 
2018 på Kommunalbestyrelsesmøde den: 

 

25. April 2019 

 

 

Malik Berthelsen    Paneeraq Olsen 

Borgmester     Kommunaldirektør 

 

 

…….2019 

Den uafhængige revisors påtegning 

 

 

 

Endelig godkendelse af Qeqqata Kommunes regnskab for regnskabsåret 2018 
på Kommunalbestyrelses møde den: 

 

 

………2019 

 

 

Malik Berthelsen    Paneeraq Olsen 

Borgmester     Kommunaldirektør 
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