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Godkendelse af dagsorden
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Punkt 3.1

Ansøgning om tillægsbevilling til Plejehjem Qupanuk, Sisimiut

Journal nr. 06.02.01
Baggrund
Ved en gennemgang af plejehjemmets halvårsregnskab for 2020, fremgår det tydeligt, at den
godkendte normering på 70 medarbejdere ikke har et retvisende budget jf. de regulerede
overenskomster for de forskellige faggrupper, det viser heller ikke det aktuelle lønniveau, skjulte
arbejdsgiveromkostninger i form af døgntillæg og søgnehelligdagstillæg samt højt fravær, hvilket er
hovedårsagen til et underskud på løn i 2020 på cirka 4mio kr.
I 2019 blev der søgt 3.280t.kr. i tillæg til plejehjemmets budget samt for overslagsårene. Beløbet
blev bevilget for 2019 med henholdsvis 1.1. mio.kr. på løn og 2,28 mio. kr. på driften. På
overslagsårene blev der samlet bevilget 1.438t.kr/år, som var sammensat som af 869t.kr. på løn
samt en fjernelse af budgetteret indtægt på 569t.kr. for taksbetalinger for plejehjemmets 2
handikappede beboere under 67 år.
Allerede i 2019 var det ansøgte beløb under behovet for en balanceret drift af plejehjemmet!
Budgettet for plejehjemmet er i 2020 betydeligt underbudgetteret, da budgettet især på løn ikke
reflekterer de faktiske omkostninger med de givne normeringer.
En opgørelse viser behov for følgende overordnede tillægsbevillinger for året 2020:
 Løn: 4,9 mio. kr. – (hvoraf 850t.kr. er finansieret ved refusioner fra Selvstyret – PKU midler
som er medtaget som en ny indtægtsbevilling) = 4.050t.kr.
 Drift: 973t.kr. som indeholder både indtægter og driftsudgifter
 Indtægtsbevilling: takstopkrævninger for handikappede beboere under 67år på 1,1 mio. kr.
(indtægtsbevillingen på 1,1 mio. kr. blev godkendt i 2020 men blev aldring anført som en
indtægtsbevilling under takstbetalingen til plejehjemmet)
 = netto bevilling der ansøges om er: 3,9 mio. kr.
På overslagsårene skal der foretages en tilsvarende bevilling, dog med den ændring at refusionen på
konto 112030200 Refusioner fjernes fra overslagsår 2022 samtidig med, at lønbevilling, 122010200
tilsvarende reduceres med samme beløb. Detaljer kan ses i vedlagte bilag.
Regelgrundlag
I afsnit 3.3 i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at
kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.
Faktiske forhold
Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut har plads til 42 beboere, fordelt på en pleje- og demensafdeling
samt nyligt etableret skærmet enhed og 1 aflastningsplads, og en godkendt normering på 70
medarbejdere.
Plejehjemmets lønbudget er ikke opdateret med tal jf. de regulerede overenskomster for de
forskellige faggrupper, det viser heller ikke det aktuelle lønniveau for medarbejderne samt
indeholder ikke skjulte arbejdsgiveromkostninger i form af døgntillæg og søgne/helligdagtillæg.
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Plejehjemmet har en godkendt normering på 70, for tiden planlægger vi 68.
Stillinger

Normering Vakante Vikarer eller alternativt ansatte for
stillingerne
Leder
1,00
Souschef
1,00
Kontor
1,00
Pedel
1,00
Chauffør
2,00
Fysioterapeut
1,00
1
Ubesat
Sygeplejerske
1,00
Dagcenterleder
1,00
Beskæftigelses
2,00
Afdelingsleder
2,00
Sundhedsassistent
8,00
5
2 sygeplejersker (midlertidige
ubesatte ansættelser)
3 ufaglærte vikarer
Sundhedshjælper
8,00
6
2 socialhjælper
ubesatte 4 ufaglærte vikarer
Plejepersonale
20,00
Økonoma
1,00
Ernæringsassistenter 7,00
3
3 ufaglærte vikarer
ubesatte
Handicapplejen
6,00
1 ubesat
Vaskerileder
1,00
Vaskeriet
2,00
Rengøringsleder
1,00
Rengøring
3,00
I alt
70,00
Fravær hos månedslønnede fra januar 2020 frem til september 2020 ligger i gennemsnit svarende til
6,7 i normering, og det er svarende til vikarlønninger på omkring kr. 1.278.360, og ved året udgang
forventes yderligere forbrug med kr. 426.120, i alt omkring kr.1,7 mio ved årets udgang.
Fravær i form af:
- Sygdom, barn syg, 3 på barselsorlov, ferie, afspadsering, 1 covid19 karantæne, lovlig
fravær, ulovlig fravær.
Højt sygefravær i huset får konsekvenser i forbrug af overtidsbetalinger. Plejehjemmet stræber efter
at få sat sygefraværet ned ved at afskaffe 3 holds skift, samt løbende udfører samtaler med de
medarbejdere med højt fravær, og konsekvent har vi også taget afsked med nogle medarbejder med
højt fravær.
Personale flow:
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Pedel
Sulilernikut/ansætte.14-lønnet.jan-sept.20
Asoornikut/Ophørt.14-lønnet.jan-sept.20
Sulilernikut/Ansætte.Måneds.jan-sept.20
Asoornikut/Ophørt.Måneds.jan-sept.20

3
4
0
0

Inulerisut Rengøring
112
88
4
5

Køkken
8
7
0
0

Vaskeri
8
7
3
4

2
2
0
0

Dagcenter i alt
0
0
1
0

133
108
8
9

Plejehjemmet har i gennemsnit 24 tilkaldevikarer, og der er stort flow med vikarerne, alle der starter
som vikarer får 3 dages introduktion blandt plejepersonalet som ekstra bemanding ud over
normering før de kan udføre arbejdet selvstændigt med plejeopgaver, og det svarer til 1,3 ekstra
normering om året, som svarer til omkring kr. 330,720 i lønforbrug.
Covid-19 forebyggende ekstra rengøringsassistent i alt 4 måneder har kostet omkring kr. 84.000.
I overensstemmelse med Qeqqata Kommunias planlægningsstrategi om bæredygtighed, søgte og fik
plejehjemmet sidste år bevilget PKU midler (Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte, en del af
Naalakkersuisuts langsigtede Uddannelsesplan. Projektet styres af Departementet for Erhverv.) til
den 1-årige Sundhedshjælperuddannelse med realkompetencevurdering for ufaglærte, og sendte i
februar 2020 fjorten medarbejdere afsted på det første, ud af fem, skoleophold i Nuuk.
Sundhedshjælpereleverne har deres afsluttende eksamen i januar 2021. PKU midlerne dækker
undervisning, alle udgifter i forbindelse med skoleophold i Nuuk samt lønudgifter for
Sundhedshjælpereleverne under deres skoleophold. Desuagtet er der i år ekstra udgifter som følge
af uddannelsen i form af 3-dages introduktion for nye vikarer, som vikarierer når eleverne er på
skoleophold, samt et større personalefravær end sædvanligt, hvilket resulterer i overtidsbetaling.
Plejehjemmet Qupanuk har ansat en sygeplejerske i en ledende sundhedsfaglig stilling jf.
normeringsoversigten pr. 15/4-20. Pga. rekrutteringsvanskeligheder fik plejehjemmet efter aftale
med forhenværende Velfærdschef Kirsten Bødker lov til at udvide stillingen med en ledertitel,
hvorfor dennes løn er blevet hævet med ca. 122t.kr/år. Herudover har plejehjemmet ansat yderligere
to sygeplejersker i tidsbegrænsede stillinger i plejen på grund af mangel på sundhedsassistenter.
Plejehjemmet er normeret til 8 sundhedsassistenter og 8 sundhedshjælpere. På trods af gentagne
stillingsopslag, har det ikke været muligt at rekruttere faglært personale i et tilstrækkeligt omfang.
Efter seneste stillingsopslag til 4 sundhedsassistenter, som var et genopslag, fik plejehjemmet ansat
1 sundhedsassistent, således at der pt. er ansat 3 sundhedsassistenter, 2 sundhedshjælpere og 2
sygeplejersker blandt plejepersonalet.
Forventningen er, at sundhedshjælpereleverne består den afsluttende eksamen, og at plejehjemmet
fra januar 2021 har yderligere 10+ sundhedshjælpere. Den øgede faglighed på plejehjemmet sikrer
beboerne den bedst mulige pleje og et effektivt samarbejde med sygehuset. Lønforskellen mellem
en sundhedshjælper og en ufaglært plejemedarbejder med samme anciennitet udgør cirka 2t.kr./md.
Det skal det bemærkes, at de fleste af sundhedshjælpereleverne har en betydelig anciennitet som
ufaglært, hvorfor forskellen forventes at blive mindre.
På grund af mangel på sundhedsfagligt personale, er Plejehjemmet Qupanuk indimellem nødsaget
til at operere med en hjemmevagtsordning, hvor ufaglærte har mulighed for at ringe og konsultere
deres faglærte kollegaer ved behov. Denne ordning kan ikke sidestilles med den tryghed, der er
forbundet med at være på vagt med en faglært kollega. Det er også en dyr ordning, i det den
medfører en ekstra udgift oveni den godkendte normering.
Plejehjemmet har fire aktive beboerrepræsentanter og en pårørendegruppe.
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Tre af plejehjemmets månedslønnede medarbejdere har været på barsel i sammenlagt 34 uger i
2020, hvilket har belastet lønbudgettet med 200t.kr.
Driftsudgifterne har ikke haft et retvisende budget igennem flere år. I budgettet for 2020 mangler
der især budget til hygiejne-, sygpleje- og rengøringsartikler, vedligeholdelse samt el. Der er i år
blevet bevilget og installeret ny ovn og nyt induktionskomfur – ekstrabevilling på 140t.kr. er
godkendt af Udvalg for Velfærd ved ordinært møde 11. marts 2020 j.nr. 44.05. Der bliver bygget et
storfryserum samt udskiftet vinduer i oprindelig fløj, arbejde igangsættes af Området for Teknik og
Miljø i efteråret 2020, som energibesparende tiltag. Desuagtet er budgettet for energi sat for lavt,
ligesom det nuværende budget til plejen ikke dækker de faktiske udgifter.
Bæredygtige konsekvenser
Plejehjemmet vægter uddannelse af personalet højt. Den øgede faglighed blandt plejepersonalet
sikrer beboerne den bedst mulige pleje og løfter den enkelte medarbejder, såvel som samfundet
generelt. Med veluddannet plejepersonale forebygges unødige indlæggelser, og det er muligt at
udføre sygeplejefaglige behandlinger såsom kateterskift, sårpleje og lignende på plejehjemmet,
frem for at sende beboerne til sygehuset. Samarbejdet med sygehuset optimeres, og lægebesøg på
plejehjemmet (2 timer hver anden uge) effektiviseres markant. Flere faglærte gør arbejdspladsen
attraktiv og mindsker personalegennemstrømningen til gavn for beboerne i form af gode rutiner
med kontinuitet og vidensdeling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Her er oversigt over omplacerings ønske til godkendelse indsat efter ønske fra Økonomiudvalgets
møde den 15.12.2020:
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Budget 2020
Artskonti
551030202 SIS Plejehjemmet
112030200 Diverse refusioner
113030200 Refusion barselsdagpenge Selvstyre - kommuner
121020300 Andre lejeindtægter
121040100 Indtægter ved takstopkrævninger
122010102 Månedsløn bagud
122010200 Timeløn
122010302 Merarbejde - månedsløn bagud
122010303 Merarbejde - timeløn
122050100 Annoncering - rekruttering
122050200 Bohaveflytning - rekruttering
122060100 Kurser medarbejdere
122070100 Personalepleje
122070300 Tjenesterejser
122070600 Forplejning
122080100 Hygiejneartikler
122080200 Rengøringsartikler
122080300 Sygeplejeartikler
122080400 Medicin
122080600 Fødevarer
122080700 Grønlandsk proviant
122080800 Kontorartikler
122081000 Pædagogiske materialer
122081100 Hjælpemidler
122081200 Annoncer
122081400 Abonnementer
122081500 Brændstof
122081600 Arbejdstøj medarbejdere
122081700 Inventar
122081900 Bygningsmaterialer
122082000 Merchandise / gaver
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen
122090400 Rengøring
122090600 Flytteudgifter
122090700 Porto og fragt
122120600 Telefonafgift
122141200 Andre konsulenter
122150600 Takstbetalinger andre
122160300 Fortæring, borger
122170100 Materiel, udstyr og inventar
122170200 Bygninger
122180100 El
122180200 Vand
122180300 Varme
122190100 Skatter og afgifter
Hovedtotal

Budget 2020
23,181,000

-231,000
9,827,000
9,504,000
100,000
200,000

Behov for
tillægsbevilling
3,928,884
-850,000
-35,394
-

231,000
153,000
3,896,000
200,000
650,000
20,000

125,000
105,000
48,000
10,000
106,000

budget 2020
Omplaceringer
B2020
-

-25,000
75,000

-5,000
200,000
144,000
250,000

268,000
32,000
17,000

200,000
-253,000
1,268,000
200,000
3,000
8,000

5,927
20,000
10,000
22,000
99,000
430,000

32,000
17,000
8,000
38,000
5,000
1,569,000
77,000
285,000
12,000
446,000
23,181,000

-12,000
10,000
1,547
10,000
18,000
-5,000
1,000
-8,000
-1,093,000
94,000
150,000
115,000
32,804
3,928,884

-231,000
-1,569,000
79,000
-

-

Nyt budget 2020
27,109,884
-850,000
-35,394
9,980,000
13,400,000
300,000
850,000
20,000
100,000
105,000
48,000
75,000
5,000
400,000
250,000
250,000
15,000
1,300,000
200,000
20,000
8,000
5,927
8,000
20,000
22,000
99,000
430,000
1,547
10,000
50,000
17,000
3,000
1,000
30,000
5,000
-1,324,000
250,000
150,000
400,000
12,000
446,000
32,804
27,109,884
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Artskonti
551030202 SIS Plejehjemmet
112030200 Diverse refusioner
113030200 Refusion barselsdagpenge Selvstyre - kommuner
121020300 Andre lejeindtægter
121040100 Indtægter ved takstopkrævninger
122010102 Månedsløn bagud
122010200 Timeløn
122010302 Merarbejde - månedsløn bagud
122010303 Merarbejde - timeløn
122050100 Annoncering - rekruttering
122050200 Bohaveflytning - rekruttering
122060100 Kurser medarbejdere
122070100 Personalepleje
122070300 Tjenesterejser
122070600 Forplejning
122080100 Hygiejneartikler
122080200 Rengøringsartikler
122080300 Sygeplejeartikler
122080400 Medicin
122080600 Fødevarer
122080700 Grønlandsk proviant
122080800 Kontorartikler
122081000 Pædagogiske materialer
122081100 Hjælpemidler
122081200 Annoncer
122081400 Abonnementer
122081500 Brændstof
122081600 Arbejdstøj medarbejdere
122081700 Inventar
122081900 Bygningsmaterialer
122082000 Merchandise / gaver
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen
122090400 Rengøring
122090600 Flytteudgifter
122090700 Porto og fragt
122120600 Telefonafgift
122141200 Andre konsulenter
122150600 Takstbetalinger andre
122160300 Fortæring, borger
122170100 Materiel, udstyr og inventar
122170200 Bygninger
122180100 El
122180200 Vand
122180300 Varme
122190100 Skatter og afgifter
Hovedtotal

Oprindelig
23,181,000

-231,000
9,827,000
9,504,000
100,000
200,000
125,000
105,000
48,000

OV-2021
Tillægs
Omplacering
bevilling
3,928,884
-150,000
-35,394
231,000
153,000
3,196,000
200,000
650,000
20,000
-25,000

75,000
10,000
106,000

-5,000
200,000
144,000
250,000

268,000
32,000
17,000

200,000
-253,000
1,268,000
200,000
3,000
8,000

5,927
20,000
10,000
22,000
99,000
430,000

32,000
17,000
8,000
38,000
5,000
1,569,000
77,000
285,000
12,000
446,000
23,181,000

-12,000
10,000
1,547
10,000
18,000
-5,000
1,000
-8,000
-1,093,000
94,000
150,000
115,000
32,804
3,928,884

-231,000
-1,569,000
79,000
-

-

Nyt budget
27,109,884
-150,000
-35,394
9,980,000
12,700,000
300,000
850,000
20,000
100,000
105,000
48,000
75,000
5,000
400,000
250,000
250,000
15,000
1,300,000
200,000
20,000
8,000
5,927
8,000
20,000
22,000
99,000
430,000
1,547
10,000
50,000
17,000
3,000
1,000
30,000
5,000
-1,324,000
250,000
150,000
400,000
12,000
446,000
32,804
27,109,884

Oprindelig
23,181,000

-231,000
9,827,000
9,504,000
100,000
200,000
125,000
105,000
48,000

OV-2022
Tillægs
Omplacering
bevilling
3,928,884
-35,394
231,000
153,000
3,046,000
200,000
650,000
20,000
-25,000

75,000
10,000
106,000

-5,000
200,000
144,000
250,000

268,000
32,000
17,000

200,000
-253,000
1,268,000
200,000
3,000
8,000

5,927
20,000
10,000
22,000
99,000
430,000

32,000
17,000
8,000
38,000
5,000
1,569,000
77,000
285,000
12,000
446,000
23,181,000

-12,000
10,000
1,547
10,000
18,000
-5,000
1,000
-8,000
-1,093,000
94,000
150,000
115,000
32,804
3,928,884

-231,000
-1,569,000
79,000
-

-

Nyt budget
27,109,884
-35,394
9,980,000
12,550,000
300,000
850,000
20,000
100,000
105,000
48,000
75,000
5,000
400,000
250,000
250,000
15,000
1,300,000
200,000
20,000
8,000
5,927
8,000
20,000
22,000
99,000
430,000
1,547
10,000
50,000
17,000
3,000
1,000
30,000
5,000
-1,324,000
250,000
150,000
400,000
12,000
446,000
32,804
27,109,884

Oprindelig
23,181,000

-231,000
9,827,000
9,504,000
100,000
200,000
125,000
105,000
48,000

OV-2023
Tillægs
Omplacering
bevilling
3,928,884
-35,394
231,000
153,000
3,046,000
200,000
650,000
20,000
-25,000

Nyt budget

75,000
10,000
106,000

-5,000
200,000
144,000
250,000

268,000
32,000
17,000

200,000
-253,000
1,268,000
200,000
3,000
8,000

5,927
20,000
10,000
22,000
99,000
430,000

32,000
17,000
8,000
38,000
5,000
1,569,000
77,000
285,000
12,000
446,000
23,181,000

-12,000
10,000
1,547
10,000
18,000
-5,000
1,000
-8,000
-1,093,000
94,000
150,000
115,000
32,804
3,928,884

-231,000
-1,569,000
79,000
-

-

27,109,884
-35,394
9,980,000
12,550,000
300,000
850,000
20,000
100,000
105,000
48,000
75,000
5,000
400,000
250,000
250,000
15,000
1,300,000
200,000
20,000
8,000
5,927
8,000
20,000
22,000
99,000
430,000
1,547
10,000
50,000
17,000
3,000
1,000
30,000
5,000
-1,324,000
250,000
150,000
400,000
12,000
446,000
32,804
27,109,884

Administrationens vurdering
Området for Velfærd vurderer, at formålet med at få sendt 14 medarbejdere på uddannelse er rigtig
godt både for personalet og beboerne og ikke mindst for arbejdspladsen. Viden om pleje og pasning
af ældre forøges hvilket beboerne har gavn af. Fremadrettet kan arbejdspladsen forvente at
medarbejderne vil være bedre i stand til at kunne varetage sundhedsfaglig pleje og være
selvstændige medarbejdere.
Det er vigtigt for Plejehjemmet Qupanuk at beboerne føler sig trygge ved de ansatte, og dette kan
opnås ved at viderestimulere medarbejdere med viden og input.

Administrationens indstilling
Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd, at
1. Godkende ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 3,9 mio. kr. samt omplaceringer for
budget 2020, samt overslagsårene og
2. indstille ansøgningen til Økonomiudvalget til godkendelse
Udvalg for Velfærd behandling af sagen
Under sit møde den 8. december 2020 har udvalget godkendt indstillingen. Sagen videresendes til
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
Indstilling
Udvalget for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Økonomi, at
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1. Godkende ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 3,9 mio. kr. samt omplaceringer for
budget 2020, samt overslagsårene og
2. indstille ansøgningen til Kommunalbestyrelse til godkendelse
Udvalget for Økonomi behandling af sagen
Udvalget for Økonomi godkender tillægsbevillingsansøgning ved ØU mødet den 15.12.2020 med
ønske om omplaceringsoversigt skal indarbejdes i sagsfremstillingen inden sagen skal til den
endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsesmøde den 21.12.2020
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at godkende ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 3,9 mio. kr. samt omplaceringer for budget
2020, samt overslagsårene
Afgørelse

Bilag
1. regnskabsbudget for 2020 Qupanuk
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Punkt 3.2

Godkendelse af aflønning til KB og udvalg for 2021 og overslagsårene 20222024

Journalnr. 06.01.01
Baggrund
Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 26 november 2020 Budget 2021 og Budget
for overslagsårene 2022-2023.
Aflønning til Kommunalbestyrelsen og udvalgene var ikke vedlagt Budget 2021 fremstillingen
under budget 2021 andenbehandling, hvorfor der er behov for en separat godkendelse heraf.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet,
regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunia´s kasse- og
regnskabsregulativ.
Faktiske forhold
Dette er en ekstra udgift for 2021 på kr. 56.418,43.
Bæredygtige konsekvenser.
Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning af budget 2021 og
overslagsårene 2022-2024.
Administrationens vurdering
Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter,
udgifter og kontantbeholdning i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at
økonomiudvalget gennem en borgmester beslutning indstiller til kommunalbestyrelsens
godkendelse,
-at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag godkendes
Borgmesterbeslutning
Borgmester besluttede den 17. december 2020 på vegne af Økonomiudvalget at godkende
indstillingen.
Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næstkommende møde.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,
-at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag godkendes
Afgørelse
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Bilag
1. Vederlagsfastsættelse
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Punkt 4.1

Strukturen i Bygdebestyrelserne samt antallet af medlemmerne

Journalnr. 01.10.00
Baggrund
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har på embedsmandsplan afholdt møde
med KANUKOKA den 5. oktober 2012, hvor man drøftede hvilke bygdebestyrelser der skal
sammenlægges i en fælles bygdebestyrelse og antallet af medlemmerne, idet
kommunalbestyrelserne forinden valgperiodens udløb skal tage beslutning herom, hvilket man vil
erindre kommunerne om.
Man fremsendte sagen til høring i bygdebestyrelserne på ny i Qeqqata Kommunia den 11. december
2020.
Lovgrundlag
I Inatsisartut lov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 51, stk. 1 står der:”. …
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke bygder, der kan vælge fælles bygdebestyrelse, og
om der skal vælges 3 eller 5 medlemmer hertil. Afgørelsen træffes inden udgangen af det år, der
ligger forud for valgene til fælles bygdebestyrelser.”
Faktiske forhold
Den nuværende struktur i bygdebestyrelserne i Qeqqata Kommunia og antal af medlemmerne er
som følger:
 Itilleq og Sarfannguit med 5 medlemmer.
 Atammik og Napasoq med 5 medlemmer.
 Kangaamiut sammenlægges ikke med en anden bygdebestyrelse, og medlemmer til
bygdebestyrelse er 3 medlemmer.
 Kangerlussuaq sammenlægges ikke med en anden bygdebestyrelse, og antal medlemmer er 3
medlemmer.
Bygdebestyrelserne høres nu vedrørende strukturen samt antallet af bygdebestyrelsesmedlemmer,
og medlemmernes svar er følgende:
Kangerlussuaq
Medlemmer af bygdebestytelsen i Kangerlussuaq er alle enige om antal medlemmer skal forblive på
3 medlemmer.
Itilleq / Sarfannguit
Man ønsker at bygderne hver især skal vælge deres egne medlemmer.
Kangaamiut
Alle bygdebestyrelsesmedlemmer beslutter at Kangaamiut ikke skal have fælles
bygdebestyrelsesmedlemmer med nogen af bygderne og der skal være 3 medlemmer.
Atammik/Napasoq
Under bygdebestyrelsesmøde den 16.12.2020 blev det besluttet, at Atammik Napasoq
fællesbygdebestyrelsen skal fortsætte med 5 medlemmer.
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Bæredygtigheds konsekvenser
Med fællesbygdebestyrelse af to bygder, er der på sigt bæredygtige fordele ved sammenlægning af
to bygder i en bygebestyrelse i form af koordineret drift og harmoniseret arbejdsgang.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da der ikke sker strukturel eller medlems antalsmæssige ændringer, vil der ikke være nogen
konsekvenser.
Direktionens bemærkninger
Der er ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Bydebestyrelserne i Qeqqata Kommunia har under sidste valgperiode (fra 2017) indhøstet
erfaringer i den struktur som man kører med i dag. Under henvisning til svarende fra
bygdebestyrelser på baggrund af deres erfaringer indstiller administrationen til godkendelse,
Indstilling
Administrationen indstiller følgende til kommunalbestyrelsens godkendelse:
1. Itilleq og Sarfannguit bibeholder nuværende struktur samt medlemsantal på 5 medlemmer.
2. Atammik og Napasoq bibeholder nuværende struktur samt medlemsantal på 5 medlemmer.
3. Kangaamiut bibeholder nuværende struktur samt medlemsantal på 3 medlemmer.
4. Kangerlussuaq bibeholder nuværende struktur samt medlemsantal på 3 medlemmer
Afgørelse

Bilag
1. Svar fra fælles bestyrelsen for Itilleq/Sarfannguit af den 14. december 2020
2. Svar fra fælles bestyrelsen for Atammik/Napasoq af den 16. december 2020
3. Svar fra bygdebestyrelsen for Kangerlussuaq af den 14. december 2020
4. Svar fra bygdebestyrelsen for Kangaamiut af den 11. december 2020

14

QEQQATA KOMMUNIA

www.qeqqata.gl

Telefon 70 21 00
Telefax 70 21 77
qeqqata@qeqqata.gl

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstra ordinære møde EX03/2020, den 21. december 2020
Punkt 6.1

Kommunale takster 2021 på Velfærds Område i Qeqqata Kommunia

Journalnr.

06.01.01

Baggrund
Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på det sociale
område for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse.
Regelgrundlag
Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale
ældreinstitutioner.
Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.
I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at
kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.
Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31.
§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne.
Faktiske forhold
Forslag til takstbetalinger for 2021 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i
plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og alderdomshjemmet Kangaamiut, og nærværende forslag
gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq samt alderdomshjemmet
Kangaamiut.
Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet.
Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2019 samt i henhold til antal beboere
på alderdomshjemmet / plejehjemmene i 2019.
Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmet / plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde er
indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. Dette
drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension.
Madudbringning:
Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at
være på kr. 30,00.
Kostbetaling for brugere af dagcenter:
Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret.
Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 30,00, som efterfølgende kan
trækkes fra deres pension.
Kostbetaling ved aflastningsophold:
Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse
beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse
dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.
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Takster på offentlig hjælp:
Området for Velfærd foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver
uændrede, se nedenstående oversigt.
Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister:
Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med
samme beløb som i 2020 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Oversigt over de indstillede beløb:
Det indstillede
beløb
1.603,53

Udregning på fælles kommunal takst for
ophold på alderdomshjem/plejehjem i
Qeqqata Kommunia beregnet til
50.602.734,78 : 31.557 = 1.603,53 kr.
Madudbringning pr. måltid
Kostbetaling for et varmt måltid mad for
brugere af dagcenter
Kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold
Rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtidsog alderspensionister
Rådighedsbeløb pr. måned for par, der
modtager førtids- og alderspension

30,00
30,00
75,00
5.000,00
8.000,00

Området for Velfærd indstiller til takster på offentlig hjælp forbliver uændret:
Underholdssatser
Enlig m/egen bolig
Ægtepar/samlevende med egen bolig
Enlig logerende
Ægtepar logerende
Børnetillæg pr. barn pr. berettiget forsørger
Overlevelseshjælp, voksen pr. dag
Overlevelseshjælp, barn pr. dag

Månedligt
Pr. 14 dag Pr. uge
1.680,00
776,00
388,00
2.836,00
1.310,00
655,00
1.420,00
656,00
328,00
2.836,00
1.310,00
655,00
1.000,00

462,00

231,00

50 % af underholdssatsen
50 % af børnetillægssatsen

Ældrerådets behandling
Forslag til takster for 2021, vedrørende Qeqqata Kommunias Området for Velfærd, som vedrører
ældreområdet. Der bemærkes specielt, at der under beregning af takster har været lidt fald i takster
for fællestakster for beboer på Alderdomshjemmet forrige år, endvidere er følgende foreslået; varm
mad, bespisning ved døgnaflastning samt der blev foreslået at der ikke ændres på rådighedsbeløb
efter fratræk af månedlige regninger.
Alle medlemmer godkendte forslaget til takster, efter havde taget stilling til dem. Dermed blev
høringer vedrørende de ældre støttet.
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Administrationens vurdering
Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2021.
Desuden er der nye forslag til brugerbetaling, og dette vurderer Området for Velfærd at være
realistisk.
Indstilling
Området for Velfærd indstiller over for næstformanden i Udvalget for Velfærd
- at forslaget til takstbetaling for 2021 med fælles kommunal takst for ophold på
alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.603,53 godkendes
- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00
- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00
- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være
kr. 5.000,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at
være kr. 8.000,00
- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret
- at sagen forelægges til godkendelse hos Borgmester og Kommunalbestyrelsen
Næstformandsbeslutning
På udvalgets vegne har næstformanden besluttet den 26. november 2020, at godkende indstillingen
Udvalget for Velfærd forhold vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.
Borgmesterbeslutning
Borgmester besluttede den 2. december 2020 på vegne af Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen.
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næstkommende møde
Indstilling
Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.
Økonomiudvalgets behandling af sagen
Under udvalgsmøde den 15. december 2020 blev sagen til efterretning.
Indstilling
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.
Afgørelse

Bilag
1. Notat af beregning for takst for ophold på aldersdomshjem / plejehjemmene i Qeqqata
Kommnuia
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Punkt 8.1

Eventuelt
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