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Mødet afholdes via videokonference og starter den 27. februar 2020 kl. 08.30 

 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Emilie Olsen 

Siverth K. Heilmann, gik efter pkt 11 

Anna Karen Hoffmann 

 

Inuit Ataqatigiit 

Sofie Dorthe Olsen 
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Axel Lund Olsen 
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Fravær med afbud 

Hans Frederik Olsen 
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Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

Evelyn Frederiksen ønsker at hendes forslag der vedrører de hjemløse skal med på dagsorden. Hun 

har spørgsmål der vedrører Plejehjemmet, spørgsmål vedrørende boligstøttehuse samt snerydning af 

ældres boliger. Hendes forslag om Hjemløse skal drøftes som pkt. 26. 

 

Anna Karen Hoffmann ønsker forklaring på, hvorfor hendes forslag om ansættelse af socialrådgiver 

i  Kangerlussuaq ikke er med på dagsorden. 

Ruth Heilmann har spørgsmål om venskabsbyer. 

Emilie Olsen håber at tekniske problemer bliver løst, så man kan modtage dagsorden tidsmæssigt. 

Siverth K. Heilmann oplyser, at han går kl. 11.00. 

Borgmester oplyser at punkt 12 og 19 behandles samlet. Punkt 07 behandles af 

Brandkommissionen. Punkt 04 er flyttet til lukket møde.   

Dagsorden godkendt.  



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

5 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 02  Ansøgning om tillægsbevilling til bagvagt til socialvagten i Maniitsoq og Sisimiut 

Journalnr.: 42.00 

 

Baggrund 

I Børne- og Familieafdelingen i Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der organiseret en 

vagtplan for socialvagten og bagvagt efter normal arbejdsdag og i weekenderne. 

 

Det er kun i weekenderne, der er bagvagter til socialvagten.  

 

Da det viser sig, at der er lige så stort behov for bagvagt fra mandag til fredag, som der er i 

weekenderne, ansøges der om tillægsbevilling på kr. 266.240,00 pr. år til bagvagt til socialvagten 

fra mandag til fredag, så der vil være bagvagt hele ugen. 

 

Denne merudgifter er på i alt kr. 266.240,00 om året til både Maniitsoq og Sisimiut, og for perioden 

marts til december 2020 vil beløbet være på kr. 220.160,00. 

 

Der søges også om tillægsbevilling til overslagsårene 2021-2023 på kr. 266.240,00. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 15 & § 16 , Almindelig underretningspligt. 

 

  § 15 Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til, 

at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.  

  Stk 2 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning sende en 

skriftlig kvittering til borgeren om, at underretningen er modtaget. 

Skærpet underretningspligt 

  § 16 Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en skærpet 

pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit 

professionelle virke bliver bekendt med, eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig 

støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg eller 

borgerligt ombud.  

 Stk 2 Underretningspligten efter stk. 1 gælder endvidere, når den ansatte bliver bekendt med eller 

har grund til at antage, at vordende forældre har behov for særlig støtte, jf § 26. 

  Stk 3 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning, sende en 

skriftlig kvittering til den underrettende ansatte, om at underretningen er modtaget.  

 

Faktiske forhold 

I Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der med hensyn til børn og unge socialvagt efter 

normal arbejdsdag i hele ugen samt i weekenderne, og derudover er der bagvagt i weekenderne, fra 

fredag eftermiddag til mandag morgen. 

 

Der har i Qeqqata Kommunia ikke været bagvagt til socialvagten i hverdagene i længere tid. På 

hverdage har det i både Maniitsoq og Sisimiut været nødvendigt for socialvagterne at kontakte 

afdelingslederne i det tilfælde, hvor socialvagten alene ikke kunne træffe afgørelse, når der har 

været behov for handling i forhold til børn og unge.  
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Følgen af dette er, at afdelingslederne i Børne- og Familieafdelingerne skal kunne træffes efter 

arbejdstiden på hverdage, og træffes afdelingslederne ikke, må der tages kontakt til souschefer eller 

familiechefer.  

 

Som det er nu, så er der behov for bagvagt alle dage, idet der sker lige mange henvendelser til 

socialvagten og behov for anbringelser uanset om det er weekend eller hverdag. 

 

tager afdelingslederne i hele Området for Familie bagvagten for socialvagten på skift i 

weekenderne. 

 

Det skal samtidig orienteres, at bekymringsbarometrene for børn er steget gennem de seneste år, og 

i fleste tilfælde skal underretningerne, der sker under socialvagten, genbehandles i arbejdstiden.  

 

Bæredygtig konsekvenser 

Det vil bæredygtigt, at der i alle ugens dage er en bagvagt, som socialvagten kan kontakte i tilfælde 

af, at der skal ske en handling i forhold til børn og unge, efter arbejdstidens ophør. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der ansøges om at sætte bagvagt til socialvagten fra mandag til fredag, hvor merudgiften vil være 

på i alt kr. 220.160,00 for perioden 1. marts – 31. december 2020, og på kr. 266.240,00 hvert år for 

både Maniitsoq og Sisimiut. 

 

Til bagvagten mandag - fredag er der behov for at tilføje 128 timer om ugen. 

 

 Tidsrum 

Pr. uge 

timetal 

Pr. år 

arbejdstimer 

Udgifter for 

perioden 

01.03-

31.12.2020 

Ekstra 

udgifter 

årligt 

Udgifter 

i alt årligt 

2021-2023 

Den nuværende 

bagvagt 

fredag – mandag 

16.00 - 

08.00 

 

128 

 

6.656 

  266.240,00 

 

Den ønskede 

bagvagt 

mandag-fredag 

16.00 - 

08.00 

128 6.656 220.160,00 266.240,00  

Hvis der er bagvagt 

fra 

mandag – mandag 

 

16.00 - 

08.00 

 

 

256 

13.312  

 

 532.480,00 

 
Konto Kontonavn Budget  

(1.000) 

Forbrug  

(1.000) 

Rest  

(1.000) 

Forbrug  

% 

Maniitsoq: 

552010000-

1601010000-

122010102-010570 

Månedsløn-bagud Tallene kan ikke trækkes 

i ERP på nuværende 

tidspunkt 

0  0 

Sisimiut: 

551010000-

1601010000-

122010102-010580 

Månedsløn-bagud Tallene kan ikke trækkes 

i ERP på nuværende 

tidspunkt 

0  0 
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Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at hvis der var en bagvagt til socialvagten 

alle ugens 7 dage, vil det skabe enorm tryghed for socialvagten, idet modtagne underretninger i 

vagten uden for arbejdstiden skal behandles akut, samt at socialvagten ikke er alene ved 

anbringelser af børn og unge, der ikke kun finder sted i weekenderne. 

 

Administrationens indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at tage orienteringen om ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 

01.03-31.12.2020 og på kr. 266.240,00 og for overslagsårene 2021-2023 til bagvagt for 

socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen til efterretning  

- at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse af ansøgning om 

tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene 

2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen   

- at sagen derefter sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse af ansøgning om 

tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene 

2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen  

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget under deres møde den 15. januar 2020 har godkendt og sagen skal forelægges til 

godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03 - 31.12.2020 godkendes, og  

 

-at tillægsbevilling for overslagsårene 2021 - 2023 på kr. 266.240,00 til bagvagt for socialvagten fra 

mandag eftermiddag til fredag morgen godkendes 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. Februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03 - 31.12.2020 godkendes, og  

 

-at tillægsbevilling for overslagsårene 2021 - 2023 på kr. 266.240,00 til bagvagt for socialvagten fra 

mandag eftermiddag til fredag morgen godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Socialvagtsregler grl og da 

2. Notat – bagvagten – Maniitsoq  

3. Notat – bagvagten – Sisimiut  
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Punkt 03  Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene om oprettelse af 2 

dagplejer stillinger til Maniitsoq 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

År 2015 var der om rokering af organisationen i daginstitutionsområdet i Maniitsoq. Dengang blev 

det erfaretat, der er blevet færre børn i forhold til daginstitutionspladser og dermed for mange ledige 

pladser. Daginstitutionen Angaju blev omdannet til fritidshjem og daginstitutionen Aanikasik blev 

omdannet til forskole børnehave. Situationen er ændret i dag og der mangles pladser og situationen 

er blevet presserende. Der er mulighed for løsning af denne problematik som kan løfte pladsgaranti. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Vedr. dagpleje: Kapitel 4, §23 - §24 - §25 - §26. 

Vedr. venteliste til daginstitutionsplads: Kapitel 2. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje. 

 

Faktiske forhold 

I Maniitsoq er der i dag tre daginstitutioner, som er henholdsvis to integrerede daginstitutioner. 

Disse er Kuunnguaq med plads til 80 til 6 stuer fordelt på 5 stue x 12 vuggestuebørn og 1 stue x 20 

børnehavebørn samt Paarsi med 3 stuer 2 x12 vuggestuebørn og 1 stue x 20 børnehavebørn.  

 

Derudover er der Forskolebørnehave Aanikasik 4 stuer fordelt:  2 stuer x 13 børn samt 2 stuer x 14 

børn. Alt i alt er der plads til 178 børn. I dag er normering af børn overbooket med i alt 6 børn d.v.s. 

184 er indskrevet. Det er på trods af mangel på pædagog uddannede på institutionerne, hvilket er 

tiltrængt af hensyn til børn som har brug for ekstra opmærksomhed på omsorg og behandling.  

 

Hvilket gør byen og omegn har brug for decentral pædagog uddannelse i Maniitsoq er vigtig, for at 

løfte pædagogisk udvikling i Maniitsoq og omegn.  

 

I Maniitsoq er der i Majoriaq en SPS afdeling, hvor socialhjælper studerende kommer, når et nyt 

hold starter hver andet år og er på skoleophold i byen i perioden august-december samt februar-juni. 

Tilbagevendende problematik opstår, som i dag, med pladsmangel, idet kategoriseringen i 

prioriterings liste i følge Kommunalbestyrelse, prioriterer udefrakommende´s og studerende´s børn 

har pladsgaranti dermed førsteret.  

 

Socialhjælper studerende er begyndt at tilmelde deres børn til indskrivning på daginstitution i 

Maniitsoq, og dette gør at ventelisten vokser. Det presser mødre, som er færdig med barsel ikke kan 

komme på arbejde fordi deres barn er på ventelisten. Og begyndt at blive træt af at vente og 

kommer ofte til kontoret med håb om at få hurtigere plads. 

 

Børn bliver skrevet op til ventelisten af forældre, nogle ønsker bestemt institution mens flere 

skrevet op til begge integrerede institutioner. På ventelisten i dag er i alt 29 børn skrevet på, flere er 

stadig er på barsel som efter endt barsel ville være klar til at komme ind. Skema neden under viser 

børn som er klar til indskrivning. Januar viser flest ventende, fordi der er studerende som skulle 

komme på SPS skoleophold i Majoriaq. 
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Ventelisten på skema viser, tidspunkt børn ville være klar til indskrivning. Dvs børn hvis mødres 

barselsorlov er forbi. 

 

Venteliste i dag: 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

I koalitionsaftalen for Qeqqata Kommunia står der at parterne finder det vigtigt, at børnene er sunde 

og raske og at der sikres daginstitutionspladser for alle børn.  

Det er bæredygtigt at kunne give børnene trygge rammer, tryghed omkring barnet giver trygge børn 

og forældre. Ligesom det er bæredygtigt at mødre fortsat ville kunne komme på arbejde efter endt 

barselsorlov. 

Der ville være pladsgaranti for studerende fremover. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved ansættelse af 2 dagplejere ville presset på ventelisten lette og studerende får mulighed for at få 

passet deres børn. Vigtigst også mødre som er færdig med barsel og blot venter plads til deres barn 

kommer på daginstitution, ville kunne komme på arbejdet. 

 

Ansættelse af 2 dagplejere vil være en løsning. En kommunal dagpleje forstås en kommunal 

etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat af kommunen. Dagpleje skal stå til 

rådighed fra kl. 7:00 til 17:00 på alle hverdage og skal yde et pædagogisk stimulerende 

pasningstilbud, som foregår i dagplejerens privat hjem. En dagplejer kan få tildelt 4 børn i 

førskolealderen. Godkendelse forudsætter at dagplejeren er fysisk og psykisk habil og har 

kompetence til at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter. Dagplejen og samtlige medlemmer 

af pågældende hustand skal fremlægge en helbredserklæring og for de voksne i privat hjem, en 

Børneattest og straffeattest dokumenter skal være rene og afgørende for eventuel ansættelse. 

 

En dagplejer kan have overbelægning ved en anden dagplejers ferie eller sygdom, inde for en 

afgrænset periode, hvilket er godt at de kunne hjælpe hinanden at støtte op om, ved enkelte dages 

sygdom. Ellers kan der bruges vikarer, i ferieperioder og længevarende sygdom. 

 

Dagplejens ansættelse sker med fast månedsløn, med en ugentlig arbejdstid på 47 time. Dagplejer 

der modtager ekstra børn ud over de 4, ydes der en betaling pr. dag pr. barn til dagplejeren.  

 

Ud fra de budget tal som stammer fra ansatte dagplejere i Sisimiut pr.  januar 2019, er her fremlagt 

forslag til et budget for 2 dagplejer og 8 børn.  

 

Dagplejen Maniitsoq konto 50-05-10  
Kontonummer Kontonavn For år 2020 

9 måneder 

Bevillingsbehov 

Årlig overslag 

Venteliste 

2020 

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 

Vuggestue 12 7 4 3 2 4 2 

Børnehave 1 0 0 0 0 0 0 

Ledige 

pladser 

0 0 0 0 0 0 0 

I alt 13 7 4 3 2 4 2 
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5005100110 Månedsløn 675.000 900.000 

5005100111 Timeløn 56.250 75.000 

5005100504 Kursusudgifter 9.000 12.000 

5005100507 Boligtjenestetelefon 7.125 9.500 

5005100599 Div. personaleomk. 3.000 4.000 

5005101206 Kørsel, transport 3.750 5.000 

5005101599 Diverse varekøb 56.250 75.000 

5005101699 Diverse forplejning 11.250 15.000 

 I alt 821.625 1.093.000 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at oprette op til 2 dagpleje stillinger til 

løsning af tilbagevendende problemer fremover. 

 

Indstilling 

Administrationen indstilles til Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen 

 

-at der normeres 2 dagplejer i Maniitsoq med virkning fra 1. april 2020 

 

-at der gives tillægsbevilling på 821.625 for år 2020 i overensstemmelse med ovenstående tabel i 

budget og 1.093.000 til overslagsårene fremover 

 

Udvalget for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 3. februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalget for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at der normeres 2 dagplejer i Maniitsoq med virkning fra 1. april 2020 

 

-at der gives tillægsbevilling på 821.625 for år 2020 i overensstemmelse med ovenstående tabel i 

budget og 1.093.000 til overslagsårene fremover 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. februar 2020 besluttet, at der til Maniitsoq afsættes kr. 600.000 

og til Sisimiut kr. 300.000 til dækning af 4. dagplejer 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der til Maniitsoq afsættes kr. 600.000 og til Sisimiut kr. 300.000 til dækning af 4. dagplejer 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 04   Udlicitering af rengøring af familiecenter – Tillægsbevilling Flyttet til lukket møde 
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Punkt 05  Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling inden for IT området og der pågår mange 

aktiviteter som drives fra ”Fællesoffentligt IT” der er det etablerede driftsselskab for 

”forretningsorienteret” udvikling af Kommunerne og Selvstyret. 

 

Projekter i gang og undervejs omfatter følgende hovedelementer: 

 ERP løsning i Kommunerne, Selvstyret og Skat 

 HR system i Kommuner og Selvstyret 

 Lønsystem for Kommuner og Selvstyret 

 

Projekter, hvor beslutningen om implementering er undervejs, men pt. ikke vedtaget: 

 Administration system til forbedring af Ledelsestilsyn og arkivering således at det offentlige 

Grønland fremover er compliant til reglerne under Ledelsestilsyn og 

Persondataforordningen, 

 Transformation af Winformatik forretningssystemer til ny platform hvor Administrations 

system, e-mails, og forretningselementer smelter sammen til en brugerflade, til lettelse for 

kommunernes og selvstyrets administrative processer. 

 

Flytningen af det offentlige Grønlands administration, økonomi og forretningssystemer forventes at 

strække sig over en periode på ca. 5 år og dermed afsluttet omkring 2024/25. 

 

Regelgrundlag  

Baseret på § 46 a har Naalakkersuisut bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse om etablering, 

ledelse m.v. af en offentlig IT organisation. Samtidig, er der sket en lempelse af 

regnskabslovgivningen da §§ 2-5 i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber ikke skal være i kraft i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. 

 

Faktiske forhold 

Kommunen er i den sidste fase af implementering af ERP løsningen og har ny ryddet op i alle 

regninger fra 2019, og godt i gang med den normale betaling af regninger for 2020. Det forventes at 

kommunens drift af ERP løsningen vil være 100% på plads i løbet af 1. kvartal 2020, med fuld 

adgang til rapportering og økonomisk opfølgning. 

 

Nærværende indstilling indeholder ansøgning om 2 forskellige projekter, (i) løbende 

driftsomkostninger til ERP løsningen, herunder udvikling af en rapporterings løsning, og (ii) 

implementeringen af en ny HR løsning. 

 

Derudover vil der i løbet af 2020 være behov for en opdatering/udvidelse af tilgængeligheden af 

økonomidata til kommunens forskellige ”afdelinger1”. Dette emne vil blive dækket af en separat 

sagsfremstilling. 
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(i) Løbende driftsomkostninger til ERP løsningen, herunder udvikling af en rapporterings løsning 

Driftsomkostningerne for ERP betales fremover direkte på Finansloven2 for kommunerne. Dertil 

kommer der implementering af en lokal rapporterings løsning samt et design af en Qeqqata 

rapporteringskube. Omkostninger opdeles i direkte IT omkostninger, leje af server og program 

licenser, og egentlig udvikling af rapporteringskuben. Omkostninger forventes at blive i alt kr. 

350.000 for server og program licenser, og kr. 250.000 for udvikling af en rapporteringsløsning. 

Omkostningerne til den fortsatte drift af Winformatik regnskabssystem som efter 1. kvartal 2020 er 

faset ud forventes at give en besparelse – beløbet er pt. ukendt. De anførte tal er overslag på 

forventede omkostninger. 

 

Løsningen vil være den første del af udviklingen af en økonomisk model som vil tilbyde en 

væsentlig bedre økonomistyring end vi tidligere har haft mulighed for at levere, ligesom data vil 

blive lettere at anvende til analyse formål. De følgende trin i rapporteringsløsningen er at udvikle 

muligheden for at kombinere økonomien med ”produktions” data fra de enkelte enheder, og dermed 

give alle interessenter en bedre mulighed for at måle resultater opnået i kommunens afdelinger. 

 

Endeligt vil det blive muligt med den foreslåede kube løsning at indbygge en rapportering på 

Grønlandsk ved at indsætte et Grønlandsk lag i kubeteksterne. 

 

(ii) Nyt HR system 

Kommunen har i dag ikke et HR system, hvorfor det er meget administrativt tungt at drifte 

produktionssiden i HR afdelingen (ansættelser, ny lovgivning, overenskomster, fratræden af 

medarbejde) hvorfor kommunerne og selvstyret pt. er i gang med at planlægge en samlet overgang 

til en ny HR løsning. Kommunerne og selvstyret har analyseret forskellige modeller og har valgt en 

løsning der hedder ”Mindkey”. Systemet er i dag anvendt af Kommuneqarfik Sermersooq, og 

løsningen er parat til implementering i Qeqqata Kommunia og de andre tre kommuner og selvstyret. 

HR løsningen implementeres gennem Fællesoffentlig IT. 

Implementeringen er forventet afsluttet i juli 2020. 

 

Løsningen vil effektivisere arbejdet i HR, og samtidig sikre at persondatelovgivningen overholdes 

på HR området. 

 

(iii) Nyt Lønsystem 

Fællesoffentlig IT udbød midt i 2019 udarbejdelsen af en lønløsning for kommunerne og selvstyret. 

Efter modtagelse af forskellige præsentationer fra udvalgte leverandører besluttede Fællesoffentligt 

IT at arbejde videre med en potentiel leverandør som blev hyret til, sammen med en arbejdsgruppe 

bestående af lønfolk fra kommunerne, selvstyret og ASA, at udarbejde en kravspecifikation på 

lønsystemet.  

 

Fujitsu fik herefter, sammen med den udvalgte leverandør af lønsystemet, mulighed for at tilbyde 

Fællesoffentlig IT en samlet lønløsning3. Imidlertid var tilbuddet så meget over det oprindelige 

overslag modtaget i begyndelse af processen, at Fællesoffentligt IT valgte at sige nej tak og udbyde 

løsningen o licitation. Det forventes, at der bliver taget stilling til de forventede tilbud af 

lønløsninger i løbet af 2. og 3. kvartal 2020 med implementering startende i enten 4. kvartal 2020 

eller 1. kvt. 2021.    
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Bæredygtige konsekvenser 

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret 

administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Efter gennemførsel af ERP, HR og løn løsningen vil det fællesoffentlige Grønland have en moderne 

administrativ løsning der i det daglige vil flytte indsatsen væk fra administrative arbejder til bedre at 

kunne understøtte kommunen i sin fremtidige udvikling, og dermed fremme bedre service til 

borgeren. Implementeringen af løsningerne er en investering i fremtiden ligesom løsningerne efter 

fuld implementering, vil frigive ressourcer til andre formål, da der i direkte administration vil være 

behov for færre ressourcer i fremtiden. 

 

Omkostninger kan opstilles således: 

 

ERP og Rapportering: 

1. Drift af ERP-løsningen i 2020 og i overslagsårene     kr.            0 

2. Drift af serverløsning og licenser til rapporteringskube, design som også vil  

blive brugt i forbindelse med driften af det kommende administrationssystem 

således at vi ikke skal betale dobbelt licenser til personalets anvendelse af de to 

løsninger – omkostninger i 2020 samt i overslagsårene    kr. 350.000 

3. Udvikling af en rapportering løsning for kommunen - budget 2020  kr. 250.000 

4. Besparelse ved udfasning af Winformatik Økonomi, 2020 og overslagsårene kr. ukendt 

 

De ansøgte beløbsstørrelser er overslag og kan ændres når vi modtager et endelig tilbud. 

 

HR Løsning: 

5. Implementerings omkostninger for ny HR løsning    kr. 230.000 

6. Drift i 2020         kr.   55.000 

7. Drift i overslagsårene 2021-2023 (årligt)     kr. 110.000 

 

Løn Løsning: 

8. Forventet omkostninger for Qeqqata Kommunia for implementering4 tkr. 750 til 1,2 mio. kr. 

9. Forventet løbende omkostninger i overslagsårene tkr. 650-830. 

Der vil blive udarbejdet en ny indstilling når de endelige tal kendes for lønløsningen. 

 
Kontonummer Bevilling 

2020 

Tillæg Ny 

bevilling 

Overslag 

2021 

Overslag 

2022 

Overslag 

2023 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse af ERP løsning 

0 

0 

  350.000 

  250.000 

    350.000 

    250.000 

  350.000    350.000      350.000 

531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500267 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse af HR løsning 

0   285.000    285.000     55.000     55.000     55.000 

I alt         0 885.000    885.000   405.000   405.000   405.000 
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Administrationens vurdering 

Investeringen i nye IT løsninger er nødvendig da løsningerne der i dag er i brug i Grønland er 

teknisk forældede og derfor dårligt kan tilfredsstille de krav som et moderne samfund har til 

levering af økonomiske rapporter og data til evaluering af projekter og andre nye tiltag. Samtidig 

fastholdes det, at alle skal anvende samme løsning, hvorfor rokeringer af personale mellem 

enhederne er lettere. Endeligt ser vi denne investering som første trin til at registrere ikke 

økonomiske data til anvendelse i analyser af forskellige elementer i kommunens økonomi. 

 

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen 

sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

1. Tillægsbevilling på kr. 350.000 til etablering af Serverløsning for Rapporteringskube 

2. Tillægsbevilling til kr. 250.000 til udvikling af Grønlandsk rapporteringskube 

3. Tillægsbevilling på kr. 285.000 til implementering af nyt HR system 

4. Tilhørende bevilling til budget i overslagsårene som angivet i ovenstående tabel 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. februar 2020 besluttet, at godkende indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

1. Tillægsbevilling på kr. 350.000 til etablering af Serverløsning for Rapporteringskube 

2. Tillægsbevilling til kr. 250.000 til udvikling af Grønlandsk rapporteringskube 

3. Tillægsbevilling på kr. 285.000 til implementering af nyt HR system 

4. Tilhørende bevilling til budget i overslagsårene som angivet i ovenstående tabel 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 06  Samarbejde omkring implementering af den islandske model  

Journal nr. 00.10.01 

 

Baggrund 

I oktober 2018 var kommunalbestyrelsen og chefgruppen på inspirationstur til Island.  

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde d. 25. oktober 2018 hvordan kommunen kan 

arbejde videre med den inspiration man indsamlede i Island.  

 

Siden har følgende fagudvalg har behandlet sagen. 

 Udvalg for erhverv og turisme d. 17. december 2018.  

 Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid 1.februar 2019 

 Udvalg for familie og sociale forhold 21. august 2019. 

 Udvalg for velfærd 11. december 2019. 

 

Siden starten af oktober har en tværgående arbejdsgruppe bestående af 5 medlemmer af staben i 

Sisimiut og Maniitsoq, idrætskonsulenten i Sisimiut og fritidsinspektøren i Maniitsoq arbejdet med 

at skabe overblik over opgaverne fra de forskellige udvalg og undersøge, hvordan vi bedst får 

implementeret erfaringerne fra Island. Fremadrettet skal forebyggelseskonsulenterne inddrages i 

dette arbejde. Arbejdsgruppen har prioriteret at undersøge mulige samarbejdsmuligheder med 

henholdsvis Planet Youth i Island(ISCRA) samt Center for Folkesundhed og Paarisa, da en af 

hovedpointerne i den islandske model er, at man bedst kan lave forebyggelsesindsatser, der baserer 

sig på data, samt erfaring og viden fra forskning omkring forebyggelse.  

 

Regelgrundlag  

Sundheds og forebyggelsespolitik Qeqqata Kommunia 2018 

 

Faktiske forhold 

Den tværgående arbejdsgruppe vedr. implementering af islandske erfaringer har undersøgt 2 mulige 

samarbejdsmodeller i forhold til at implementere den islandske forebyggelsesmodel og i det 

følgende fremlægges begge samarbejdsmuligheder med henblik på, at der skal prioriteres en af de 2 

muligheder. 

 

a) Samarbejde med Planet Youth i Island  

Planet Youth er navnet på det projekt, som ICSRA (Icelandic Center for Social Research and 

Analysis) opstartede i 1990 og som nu arbejder med at andre lande kan bruge den islandske model 

for forebyggelse. Den islandske model går ud på, at man kan forebygge børn og unges forbrug af 

Cigaretter, alkohol og hash ved at gennemgå 4 trin: 

1. Identificere problemerne via data fra spørgeskemaundersøgelser 

2. Diskutere de resultater, som spørgeskemaerne viser bl.a. Gennem 4 workshops 

3. Baseret på data og diskussioner udføres handlinger lokalt på forskellige niveauer 

4. De lokale tiltag bliver evalueret af deltagerne og bliver sidenhen analyseret og tilpasset de nye 

data som en ny spørgeskemaundersøgelse frembringer. (i bilag 1 gennemgås hvad det konkrete 

samarbejde med Planet Youth går ud på) 

 

Planet Youth har 20 års erfaring med at anvende spørgeskemaundersøgelser til at målrette 

forebyggelsesindsatser. Siden hen er modellen blevet brugt i mange andre lande i verden. På grund 

af denne store erfaring kan samarbejdet med Planet Youth igangsættes meget hurtigt. Ulemperne er, 
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at det bliver ret dyrt at finansiere både medlemskabet i Planet Youth samt udgifter til workshops. 

Desuden har konsulenterne fra Planet Youth ikke kendskab til grønlandske samfundsforhold. 

b) Samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa  

Departement for sundhed, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa fremlagde i december 

2019 resultaterne af skolebørns undersøgelsen i 2018(også kaldet HBSC-undersøgelsen, der er en 4-

årig undersøgelse) for chefgruppen og kommunalbestyrelsen og efterlyste i den forbindelse tættere 

samarbejde med kommunerne omkring anvendelsen af data i kommunale forebyggelsesindsatser. I 

den forbindelse startede den tværgående arbejdsgruppe et samarbejde med Center for Folkesundhed 

i Grønland og Paarisa omkring brug af data fra HBSC-undersøgelsen og afholdelsen af workshops 

om forebyggelse (i bilag 2 gennemgås den foreløbige samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, 

Center for Folkesundhed og Paarisa). 

Overodnet består samarbejdet i : 

1. afholdelse af opstartsseminarer i Sisimiut og Maniitsoq: Implementeringskapacitet og 

kortlægning af styrker og svagheder (værdigrundlag).   

2. indsamling af data i august 2020 baseret på HBSC-spørgsmålene men med ekstra spørgsmål fra 

Qeqqata Kommunia, samt via kvalitative interviews. 

3. På baggrund af data afholdes workshop 1, hvor forebyggelsesindsatser defineres i tæt samarbejde 

med relevante aktører indenfor blandt andet forebyggelses- uddannelses- og fritidsområdet. 

4. opfølgning af indsatser og justering af indsatser 

5. Data indsamles på ny med den eksisterende HBSC-undersøgelser. Her vil det kunne måles om 

der har været effekt af indsatserne, som herefter kan evalueres og justeres. 

 

Fordelen ved dette samarbejde er at samarbejdsparterne har stort kendskab til grønlandske 

samfundsforhold og forebyggelse i Grønland. Desuden er der en fordel i at spørgsmålene til HBSC-

spørgeskemaundersøgelsen allerede er oversat til grønlandsk. Desuden er der en økonomisk fordel, 

da de fleste arbejdstimer for samarbejdsparterne allerede er medregnet i deres egne budgetter, 

udover at parterne kan lave fælles ansøgninger til fonde.  Ved at deltage i samarbejdet kan 

kommunen biddrage til opbygning af viden og ressourcer om forebyggelse i Grønland. 

 

Ulempen ved dette samarbejde er at resultaterne for HBSC-undersøgelsen havde en meget lav 

svarprocent i Sisimiut i 2018, hvilket kræver en ny undersøgelse i august 2020. 

 

Da samarbejdsparterne ikke tidligere har lavet konkrete indsatser på baggrund af undersøgelserne, 

kræver det at forløbet og konceptet skal udvikles løbende. Spørgeskemaerne skal udvikles, da de 

ikke specifikt er udarbejdet til at arbejde med Den Islandske Model. Dette kræver et stort forarbejde 

af administrationen ift. planlægning af samarbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Begge samarbejdsmodeller vil bidrage positivt til implementering af Den Islandske Model, da de 

bidrager med data, viden og hjælp til implementering af forebyggelsesindsatser for at mindske brug 

af alkohol, tobak og stoffer hos unge. Indsatsen forankres lokalt og inddrager samfund og familier 

med det formål at skabe en langvarig positiv og bæredygtig forandring for Qeqqata Kommunias 

børn og unge.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomi for a) Samarbejde med Planet Youth i Island for 2020 

 

Konto Tekst Bevilling 

545010000-0601020000-113180500-010500-2-10-18-500223 

(Gamle konto 3701013532) 

Bæredygtighedspulje – 

Bedre familieliv 

762.545 

 

Ud over bevillingen for 2020 er der behov for, at der afsættes midler i hvert af de efterfølgende 

budgetår til og med 2025 hvor projektet afsluttes.  

 

Projektets samlede omkostninger er beregnet til at være i alt: 2.122.478 kr over 5 år dvs. med en 

gennemsnitlig årlig udgift på 424.496 kr. pr år. 

 

Økonomi for b) Samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa i 2020 

Konto Tekst Bevilling 

545010000-0601020000-113180500-010500-2-10-18-

500223 (Gamle konto 3701013532) 

Bæredygtighedspulje 

– Bedre familieliv 

363.751 

 

Ud over bevillingen for 2020 er der behov for, at der afsættes midler i hvert af de efterfølgende 

budgetår til og med 2022 hvor projektet foreløbig er sat til men med mulighed for forlængelse.  

 

Projektet samlede omkostninger er beregnet til at være i alt: 560.826 over 3 år dvs. med en 

gennemsnitlig årlig udgift på 186.942 kr pr år.  

 

Begge samarbejdsaftaler har ikke medregnet udgifter til forebyggende indsatser, da disse ikke 

kendes endnu. 

 

Administrationens vurdering: 

Begge de fremlagte modeller er gode i forhold til at igangsætte en forebyggelsesindsats efter den 

islandske model. Den tværgående arbejdsgruppe vil dog anbefale, at kommunen arbejder videre 

med løsning b) samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen.  Med samarbejdet med Center for Folkesundhed og Paarisa vil kommunen kunne 

arbejde med en model der ligger sig tæt op ad den islandske model, med dataindsamling, 

workshops, igangsættelse af forebyggelsesindsatser og opfølgning. Forskellen er, at denne løsning 

er langt billigere samtidig med at vi støtter opbygningen af evidensbaseret forskning inden for 

forebyggelse og sundhed i Grønland.   

 

Desuden er denne løsning langt billigere i forhold til tilslutning til Planet youth, da finasiering af 

projektet bliver delt mellem flere aktører, og indeholder mulighed for fælles fondsansøgninger i 

modsætning til medlemskab i Planet youth, hvor det alene er kommunen, der står for finasiering. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Uddannelsesudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

a) vi skal tilslutte os medlemskab til Planet Youth de næste 5 år  
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b) vi skal opstarte samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen indtil foreløbig 2022 

-midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene tages 

op på kommende budgetseminar 

 

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 3. februar 2020 godkendt punkt b: at vi skal opstarter 

samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-undersøgelsen indtil foreløbig 

2022. Midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene 

tages op på kommende budgetseminar. 

 

Indstilling 

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

A) at vi skal opstarter samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen indtil foreløbig 2022 

 

B) at midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene 

tages op på kommende budgetseminar 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. februar 2020 besluttet, at godkende indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

A) at vi skal opstarter samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen indtil foreløbig 2022 

 

B) at midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene 

tages op på kommende budgetseminar 

 

Afgørelse 

Indstilling A) godkendt. 

 

Bilag 

1. Gennemgang af samarbejde med Planet Youth 

2. Oplæg til samarbejdsaftale med Center for Folkesundhed og Paarisa. 
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Punkt 07  Anskaffelse af nødgenerator i vandkraftværker 

Journal nr. 25.02.00 

 

Baggrund 

I byerne Sisimiut og Maniitsoq inklusiv bygderne, er Nukissiorfiit forpligtiget til at sørge for 

vandforsyning under brand. Man kan ikke undvære deres vandforsyning ved brand. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr 14 af 26 maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger § 12 

 

Faktiske forhold 

P.t. er der ingen faste nødgeneratorer i vandkraftværkerne i Sisimiut og Maniitsoq, og derfor kan 

elværkets eller fordelingspumpernes vandforsyning blive skadet ved nedbrud. 

 

At dette kan ske blev vist sidste år, da Nukissiorfiits transformerstation i Bygge og anlægsskolen 

brød i brand og var skyld i elafbrydelse i størstedelen af byen. Og dette ville resulterede i 

problemer, såfremt dette var sket et andet sted i byen og der var brand, og hvis vandforsyningen i 

byen var blevet skadet, ville der ikke være vandforsyning. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der vil ikke være konsekvens for kommunen. 

 

Administrationens vurdering 

På grund af den fremtidige beredskab mener vi, at Nukissiorfiit bør opfordres til at anskaffe 

nødgeneratorer i vandværker, for at opnå at der altid vil være vandforsyning Nukissiorfiits 

vandværker ved brand i byen. 

 

Beredskabskommissionens behandling af sagen 

Det indstilles at udvalget godkender sagen og videresende det med formålet om henvendelse, 

således Nukissiorfiit i den nærmeste fremtid vil arbejde for at anskaffe nødgeneratorer til 

vandværkerne. 

 

Indstilling  

Beredskabskommissionen indstiller til Kommunalbestyrelsen godkendelse, 

 

- At på grund af den fremtidige beredskab, bør Nukissiorfiit orpfordres til at anskaffe 

nødgeneratorer i vandkraftværker, for at opnå at der altid vil være vandforsyning 

Nukissiorfiits vandværker ved brand i byen 

 

Afgørelse 

Punktet taget ud af dagsorden da Beredskabskommissionen selv skal kontakte Nukissiorfiit. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 08 Afgørelse i navnekonkurrencen i forslag til navne for udvalget og Området for 

Familie, Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 12.00 

 

Baggrund 

Udvalget for Familie og Sociale Forhold havde på et møde i foråret 2019 kommet med forslag om, 

at der skulle iværksættes en navnekonkurrence for nyt navn til udvalget samt fagområdet. 

 

Desuden blev på kommunalbestyrelsesmødet den 29.05.2019 besluttet det samme. 

 

Der har været iværksat en navnekonkurrence med opslag i avisen Sivdlek 

 

Regelgrundlag 

Intet at bemærke 

 

Faktiske forhold 

Medlem af det tidligere Udvalg for Familie og Sociale Forhold Malene Ingemann har foreslået, at 

der kunne iværksættes en konkurrence med forslag til, hvad Udvalget og Området for Familie og 

Sociale Forhold kunne hedde. 

 

Dette blev foreslået, da navnet for udvalget kunne opfattes negativt med ordet social inkluderet. 

 

Da der skulle være organisationsændring i Qeqqata Kommunia, kom det tidligere Udvalg for 

Familie og Sociale Forhold til at hedde Udvalg for Velfærd, så der kom en ændring af navnet for 

udvalget inden at konkurrencen blev iværksat.  

 

Da det var besluttet, at der skulle være en navnekonkurrence, besluttede borgmesteren at der skulle 

afholdes navnekonkurrence trods det, at udvalget allerede havde fået nyt navn.  

 

Staben i Qeqqata Kommunia i Sisimiut havde udarbejdet en annonce til ugeaviserne Sivdlek og 

Nipi, som var i aviserne i uge 46 og 47 og der var deadline for aflevering af forslag den 15. 

november 2019.  

 

Desuden var der et opslag på Qeqqata Kommunia’s Facebook side, hvor annoncen nåede omkring 

3.200 personer. 

 

Der er indkommet i alt 36 forslag, som er vedlagt som bilag. 

  

Bæredygtig konsekvenser 

Intet at bemærke. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er en gevinst på kr. 1.000 til en eventuel vinder af forslaget. 
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Derud over er der ingen økonomiske og administrative konsekvenser være ved dette tiltag. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at afgørelsen af denne navnekonkurrence 

skal afgøres udelukkende af udvalgets medlemmer. 

 

Administrationens indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd 

- at træffe afgørelse om der skal være ændring af navnet for udvalget og fagområdet 

- hvis der skal ændring af navnet for udvalget og fagområdet, skal der vælges et af de 36 

forslag 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Beslutning ved møde i udvalget den 11. december 2019: Flertallet valgte “Udvalg for Velfærd” og 

”Området for Velfærd”. Dette vil blive meddelt via pressen. Sagen videresendes til 

Kommunalbestyrelsen til beslutning.  

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at navnet til fagområdet for familie skal kaldes ”Området for Velfærd” 

 

Afgørelse 

Forslag nr. 34 ”Område for Velfærd” blev valgt og gevinsten er på. Kr. 1.000,00. 

 

Bilag 

1. Annoncen til ugeaviserne Sivdlek og Nipi grl og da 

2. Oversigt over indkomne forslag fra borgere grl 
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Punkt 09 Indstilling om henvendelse til Naalakkersuisut vedr. prioritering af 

vandkraftværker i Grønland 

Journalnr. 25.01.01.02 
 

Baggrund 

Inatsiartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts beslutningsforslag 

til Inatsiartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af vandkraftanlæg til 

forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk, i 

overensstemmelse med bl.a. følgende retningslinjer:  

- At vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger skal benyttes, 

herunder forrentning. 

- At Naalakkersuisuts fremlæggelse af anlægsforslaget inkl. finansiering, drift og ejerskab 

skal fremsættes seneste ved EM 2020, og Naalakkersuisut iværksætter udarbejdelse af det 

nødvendige lovgrundlag herfor. 

 

Beslutningsforslag 153 nævner også, at Naalakkersuisut vil arbejde med analyser vedr. anlæggelse 

af vandkraftværker i Maniitsoq, Paamiut og Nanortalik. Analysearbejderne tager dog tid, såfremt 

disse ikke prioriteres, og man risikerer at der allerede er taget beslutninger om finansiering af 

vandkraftværkerne i Nuuk og Aasiaat-Qasigiannguit, før analyserne af øvrige anlæg er færdiggjorte. 

 

Efterår 2019 kom der en række artikler på KNR og på trykte publikationer fra Grønlands Selvstyre 

om fremtidige vandkraftinvesteringer i Grønland, der beløbet sig op til 3 milliarder kr., og tager 

man evt. vandkraftværk projektet i Maniitsoq med, så nærmer man sig 3,7 milliarder kroner, som er 

identisk i forhold til Kalaallit Airports A/S’s finansieringsplan for de nye Grønlandske Lufthavne jf. 

deres årsregnskab fra 2018. Alene størrelsen af de planlagte investeringer kræver, at der foretages 

rigtige prioriteringer af projekterne, således tilbagebetaling af anlægsinvesteringerne, og fremtidige 

driftsomkostninger skal betales af forbrugerne i hele landet, i og med at der er indført ens 

prissystem til Nukissiorfiits ydelser i hele landet. 

 

En artikel på www.knr.gl fra den 10. oktober 2019 vedr. vandkraftinvestering ved Qasigiannguit og 

Aasiaat (se bilag) indeholder bl.a. følgende tekst specifikt vedr. Aasiaat-Qasigiannguit 

vandkraftværks budgettet: 

”Grønland skal i 2030 have en så grøn offentlig energiforsyning som muligt. Dét er 

målsætningen for Naalakkersuisut. 

Og ifølge naalakkersuisoq for energi, Jess Svane (S), er man godt i gang med at nå det 

mål. Naalakkersuisut arbejder nemlig både på af få bygget et vandkraftværk ved 

Qasigiannguit, der skal forsyne Qasigiannguit og Aasiaat, og på at udvide det 

nuværende vandkraftværk ved Nuuk……Men hvor skal pengene til anlæggelse og 

udvidelse komme fra? Ifølge Naalakkersuisuts beregninger skal der findes godt 

tre milliarder kroner. Naalakkersuisut har derfor fremlagt seks forskellige 

finansieringsmodeller. Dem skal anlægsudvalget i Inatsisartut nu se på, og deres 

beslutning skal være grundlaget for Naalakkersuisuts videre arbejde med at komme på 

et forslag til anlæggelse og udvidelse af vandkraftværkerne…. 

Dét forslag skal fremstilles til Inatsisartuts efterårssamling senest næste år. 

Kraftværket ved Qasigiannguit forventes at give et tab på 217 millioner på 22 år…” 

 

http://www.knr.gl/
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De omtalte 3 milliarder kroner i artiklen passer nogenlunde med summen af de planlagte 

vandkraftværker og udvidelser ved Nuuk og Aasiaat-Qasigiannuit, der if. Nukissiorfiits redegørelse 

på bilag 2 tilsammen giver 2,8 mia. kr. I resten af artiklen behandles de finansielle forhold sammen 

med udvidelse af vandkraftværket i Nuuk, således begge projekter tilsammen vil give overskud på 

248 mio. kr.  

 

Med andre ord vil man rent økonomisk bygge et underskudsgivende projekt i skyggen af et 

overskudsgivende projekt. Artiklen giver anledning til et spørgsmål, om der ikke findes et andet 

vandkraftværks projekt, der bedre samfundsøkonomisk kan betale sig ift. Qasigiannguit-Aasiaat 

projektet. Såfremt dette findes, vil dette naturligvis medføre, at øvrige vandkraftværker og 

miljøtiltag, der ligesom Qasigiannguit-Aasiaat projektet ikke er økonomisk rentable, men har 

miljøpolitisk vigtighed, efterfølgende kan udføres med hurtigere takt via evt. indtægter fra 

økonomisk rentable projekter. 

 

Den i artiklen omtalte redegørelse fra Nukissiorfiit har følgende delkonklusion vedr. Qasigiannguit-

Aasiaat projektet: 

”Vandkraft forventes at kunne dække ca. 95 % af det samlede energiforbrug til lys, 

kraft og varme i Qasigiannguit og Aasiaat. Det omfatter en stor del af den varme, der i 

dag produceres på private oliefyr. Som en del af vandkraftprojektet vil der blive 

etableret vandkraftbaseret varmeforsyning til husstande, der i dag har oliefyr, hvilket 

vil være til gavn for den enkelte kunde såvel som samfundet.  

Projektet vil være et afgørende og nødvendigt skridt, for at opnå hovedmålsætningen i 

Sektorplanen for Energi- og Vandforsyning om vedvarende energi overalt hvor det er 

muligt….Vandkraftforsyning til Qasigiannguit og Aasiaat forventes at kræve 

investeringer på 1,1-1,2 mia. kr. til selve vandkraftværket, og yderligere 0,2-0,3 mia. 

kr. til tilpasninger af elnettet og distributionen i de to byer. 

Samfundsøkonomisk vil projektet generere et underskud på 217 mio. kr. i faste priser 

- med den nuværende befolkningsudvikling og de gældende oliepriser….” 

 

Ift. Nukissiorfiits redegørelse om samfundsøkonomisk analyse er der anvendt en analyseperiode på 

22 år, og nævnt at vandkraft har en betydelig længere levetid og vil derfor have en 

scrapværdi/restværdi efter den samfundsøkonomiske evalueringsperiode.   

 

I dag eksisterer der følgende vandkraftværker med kilde fra Nukissiorfiits hjemmeside: 

 
Navn Forsyningsområde Idriftsat Udvidelse Kapacitet 

(MW) 

Værdi i alt (mio. 

kr., 2017-priser) 

Buksefjorden Nuuk 1993 2008 45 1.730 

Tasiilaq Tasiilaq 2004 

(2017-

2021) 1,2 84 

Qorlortorsuaq Narsaq og Qaqortoq 2008   7,6 401 

Sisimiut Sisimiut 2010   15 598 

Paakitsoq Ilulissat 2013   22,5 670 

I alt       91,3 3.483 

 

OTMSIS har tidligere arbejdet med affaldsplanens indhold vedr. energi økonomiske beregninger fra 

de planlagte forbrændingsanlæg til dækning af Nukissiorfiits energibehov, og har i den anledning 
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fået kendskab til et vandkraftpotentiale i Kangerlusarsuk ved Maniitsoq som ses på bilag 5. Jf. Bilag 

4 ”Vandkraftsressourcer i Grønland” vil vandkraftværket i Maniitsoq have lignende fysiske 

egenskaber som eksisterende vandkraftværk i Sisimiut, som med nogenlunde samme afstand til 

byen derfor formodes at koste nogenlunde samme beløb af opføre. Jf. artiklen behandles 

vandkraftværkerne først til Inatsisartuts efterårssamling i 2020, og evt. anlæggelse af 

vandkraftværkerne, hvor de end placeres, kan efter projekteringsperiode først formodes at blive 

iværksat omkring 2022. Regner man med tilvækst med inflation på 2 procent p.a. siden 

Nukissiorfiits værdisætning fra 2017 kan man for et vandkraftværk ved Kangerluarsuk ved 

Maniitsoq regne med et overslag på 660 mio. kr. Et vandkraftværk i Kangerluarsuk ved Maniitsoq 

ligner dermed et økonomisk rentabelt projekt, med mindst lige så store miljøpolitiske størrelse som 

Qasigiannguit-Aasiaat projektet. 

 

Overslaget på vandkraftværket ved Maniitsoq må regnes som ganske solid, da øvrige fysiske 

forhold ud over afstanden til byen er direkte sammenlignelige med eksisterende vandkraftværk ved 

Sisimiut, herunder mindre opdæmningsarbejde, og lidt mindre afstand fra indtag på søen ned mod 

udløbet ved kraftstationen, dog med en længere fjordkrydsning for el kablerne mod byen. Det er 

dog nødvendigt at få en økonomiberegning fra rådgivere, såfremt man skal sammenligne 

vandkraftpotentialerne på samme grundlag. 

 

Der er i denne sagsfremstilling også taget højde for Grønlands Selvstyres fokus på markedsføring af 

Grønland som investeringssted til datacentre, som i første omgang ligner et håbløst projekt på grund 

af meget mangelfuld IT infrastruktur i landet og stor afstand til datacentrenes kunder, men som 

alligevel på kort sigt kan være en rigtig god investering pga. nyeste teknologier, der er i gang med at 

blive udviklet og implementeret i disse år. 

 

Regelgrundlag  

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af 

fjernvarme, kraft og el. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser. 

- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. 

 

Faktiske forhold 

Grønlands Selvstyres energisektorplan fra 2017 (se bilag) har følgende relevant tekst vedr. 

vandkraftværker: 

”6.8. Flere bosteder skal have vandkraftforsyning  

For at sikre, at vandkraft dækker en større og større andel af energiforsyningen, skal der 

foretages undersøgelser af, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere det næste 

vandkraftværk. Nye vandkraftværker skal løbende etableres til forsyning af større og mindre 

bosteder, såfremt det økonomisk kan forsvare sig.........For at sikre, at projekterne ikke 

medfører stigende energipriser, vil Naalakkersuisut have fokus på at finde gode tekniske 

løsninger og hensigtsmæssige finansieringsmodeller, før de enkelte projekter gennemføres. 

Det kan f.eks. være samarbejde med virksomheder, der har interesse i vedvarende 

energiforsyning, eller eksterne investorer, der ser en forretning i at etablere 

vandkraftforsyning i de pågældende områder…Aasiaat og Qasigiannguit Naalakkersuisut vil 

i 2017 færdiggøre analyser af mulighederne for vedvarende energiforsyning af Aasiaat og 

Qasigiannguit. Det er både undersøgt, hvilke konsekvenser det vil have at etablere et 

vandkraftværk og alternativt etablere andre former for vedvarende energiforsyning og/eller 

energibesparende tiltag… 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

26 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Maniitsoq  

Der har tidligere været en forventning om, at større erhvervsvirksomheder ville etablere 

vandkraftprojekter ved Maniitsoq. Da vandkraftpotentialerne mellem Maniitsoq og Nuuk er 

store, vil det være en oplagt mulighed at samarbejde med virksomheder om udnyttelse af 

dem, koblet med forsyning af indbyggerne i området. Det undersøges imidlertid også, om 

der kan etableres vandkraftforsyning til Maniitsoq fra to mindre vandkraftpotentialer nær 

byen…. 

 

…12.4. Investeringer i nye vandkraftværker  

...Det er vurderet, at der med den nuværende vandkraftkapacitet er muligt at øge 

afsætningen til varme med ca. 50 GWh om året, hvis der investeres ca. 100 mio. kr. i 

fjernvarme og afbrydelig elvarme. I tilknytning hertil øges Nukissiorfiit indtjening, hvilket 

muliggør investeringer i andre projekter, alternativt reduktioner i forbrugerpriserne på 

Nukissiorfiit ydelser, øgede tilbagebetalinger på langfristede lån etc. De mulige nye 

vandkraftværker i Aasiaat-Qasigiannguit, Maniitsoq, Paamiut og Nanortalik vurderes 

tilsammen, at kunne øge den vedvarende energiproduktion for Nukissiorfiit med ca. 110 

GWh/år. Den samlede pris for disse anlæg er anslået til ca. 2 mia. kr. Ca. halvdelen af 

energien produceres til el-markedet og halvdelen til varmemarkedet....” 

 

I Nukissiorfiits redegørelse er der i pkt. 2.2. redegjort for, at den forventede udvikling i 

befolkningstallet og energiforbruget kan have betydning for vurderingen af, hvilken energiteknologi 

der skal benyttes i energiforsyningen fremadrettet, og at det er vigtigt, at investeringen passer til den 

afsætning, der må forventes i mindst de næste 25-40 år, på grund af energianlæggenes 

anlægsomkostninger og forventede levetid. Ser man på befolkningsudviklingen med kilde i 

Grønlands Statistik, fra 1994 frem til i dag kan man på figur 1 se, at det samlede 

befolkningsudvikling i Maniitsoq sammenlignet med summen af Qasigiannguit og Aasiaat har haft 

stort set samme udvikling, hvor der har været jævn affolkning igennem perioden. Såfremt Selvstyret 

vurderer at det er sikkert at investere i Qasigiannguit og Aasiaat, så må man fra samme betragtning 

forvente, at det samme må være tilfældet for Maniitsoqs vedkommende. Specielt fiskerierhvervet 

har på det seneste år været en opblomstring inden for erhvervslivet i Maniitsoq, og netop dette 

sektor er som bekendt energikrævende vedr. el, varme og vandforsyning. Modsat er 

befolkningstallet i Qasigiannguit pr. 1. januar 2019 if. Grønlands Statistik helt nede på 1075 

personer, som siden 1994 med 1543 personer er faldet drastisk på 30 procent. Man kan sætte 

spørgsmålstegn om det er klogt at investere så meget til et sted, som befolkningsmæssigt er meget 

lille, og fortsat viser stærkt nedadgående tendens. 
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Figur 1: Befolkningstal i Maniitsoq, og Qasigiannguit+Aasiaat i årene 1994-2019. 

 

Jf. Nukissiorfiits redegørelse pkt. 2.4.2 vil Qasigiannguit-Aasiaats vandkraftpotentiale ligge på 94 

GWh årligt, på baggrund af den tilgængelige mængde vand. Vandkraftværkets kapacitet vil være 15 

MW, hvilket teoretisk ville kunne generere ca. 131 GWh såfremt det kørte på 100 % hele året. Alt i 

alt, med erfaringsmæssige tal regnes der med at værket ville kunne levere 95 procent af behovet i de 

to byer. Ser man dog på figur 2, der viser det seneste forbrugstal fra 2016 fra Grønlands Statistik, 

havde begge byer tilsammen et forbrug på 45 GWh i 2016. Resterende temmelig store overkapacitet 

af vandkraftværket må således formodes at komme fra udskiftning af det det private og offentlige 

bygningers oliefyrede anlæg, og vil tage mange år at realisere, såfremt der vil være incitament at 

skifte fra højt effektive og billige oliefyrede anlæg til elvarme. Såfremt man fortsat investerer i de 

forkerte steder, vil forbrugerpriserne utvivlsomt stige mere end inflationen, som vil fjerne 

incitamentet fra at skifte fra oliefyr. 

 

Ser man på bilag 4 ”Grønlands Vandkraftressourcer” kan man se, at Vandkraftspotentialet ved 

Maniitsoq ”Qapiarfiusaap Sermia”, som geografisk er vist på bilag 5 som ”7 a+b”, har nominel 

effekt på sammenlagt 14,5 MW, har ikke nær samme vandafstrømning, men ligger inden for en stor 

gletcher opland og har betydelig højere fald, som kompenserer for mindre vandafstrømning. Der 

regnes med et sammenlagt årlig energiproduktion på 68 GWh pr. år. Vandkraftværket ved 

Maniitsoq ville således umiddelbart kunne forsyne det samlede Maniitsoqs behov. Figur 2 viser 

nemlig årlig forbrug på 32 GWh i 2016 fra Nukissiorfiits net, og der vil være betydelig reserve til 

overgang til el baseret opvarmning på de private og offentlige bygninger, der i dag kører på oliefyr. 

Specifikt vedr. opvarmning er der større udsving mellem sommer og vinter vedr. varmebehov, og 

effekten af anlægget og vandkapaciteten på kraftværket vil spille en stor rolle ift. forsyningsgraden 

af opvarmningsbehovet i byen, hvilket også vil været tilfældet for øvrige vandkraftværker i 

Grønland. 

 

Vedr. udvidelse af vandkraftværket ved Nuuk opererer Nukissiorfiits redegørelse på en 100 % Nuuk 

løsning, der udnytter eksisterende investeringer fuldt ud, i stedet for at fokusere på en stor, ny 

vandkraftværk fælles med Maniitsoq (ikke ovenfor omtalte vandkraftpotentiale ved Kangerluarsuk, 

da vandkraftpotentialerne ved Maniitsoq er mange). Samtidig rettes der fokus på bidrag fra den 

fremtidige nye forbrændingsanlæg. 
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Af ovenstående årsager vil det være mest optimalt at kigge nærmere på vandkraftværket ved 

Maniitsoq, før man politisk sætter midler til opførelse af vandkraftværket ved Qasigiannguit-

Aasiaat. 

 

Informationsavisen ”Vandkraft for fremtiden” udgivet af Departementet for Erhverv, Energi og 

Forskning indeholder en række artikler om vandkraftværker i Grønland, hvor særligt Qasigiannguit-

Aasiaat, Nuuk samt energikrævende industri relevante vandkraftværkspotentialer ved Maniitsoq og 

Nuuk er omtalt. Der står bl.a., at man ifm. markedsføringsindsats rettet mod den internationale data 

industri bl.a. vil gøre opmærksom på vandkraftspotentialerne. Jf informationsavisen og 

energisektorplanen er der vandkraftværkspotentiale ved Maniitsoq med kapacitet på 650 MW, som 

ville være det suverænt største energikilde i hele landet, rettet mod industri. 

 

Det omtalte vandkraftspotentiale er langt over landets samlede behov. Jf. figur 2 er hele 

Nukissiorfiits energisalg i landet på 636.754 MWh i 2016, og hvis man regner 650 MW 

vandkraftværks teoretiske kapacitet pr. år er den helt oppe på 5.694.000 MWh. Hele landets 

energibehov svarer altså blot til 11 procent af den teoretiske kapacitet af den omtalte industri 

relaterede vandkraftværk. Bilag 4 ”Grønlands Vandkraftværker” omtaler også øvrige 

vandkraftspotentialer til industriformål i nærheden af Nuuk og Maniitsoq, som kan opføres til 

relativt lave omkostninger. Kapaciteterne er omtalt til at være henholdsvis 500.000,1.000.000, samt 

2.500.000 MWh, som stadigvæk er meget større end regionens almindelige behov på kort og langt 

sigt. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Selve økonomisk og miljømæssig bæredygtighed af vandkraftværker og grøn energi er beskrevet 

meget godt og tydeligt i Selvstyrets Sektorplan jf. bilag 3. 

Under forudsætning af, at miljøgevinsterne er det samme, er det på kort og langt sigt afgørende, at 

der investeres i de mest økonomisk rentable projekter, således økonomiske ressourcers betydning 

ift. opnåelse af miljømæssige målsætninger løbende kan nedsættes. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da det ikke er de enkelte kommuner, der driver vandkraftværker og elværker og sælger direkte til 

forbrugerne, er der ingen direkte konsekvenser for de enkelte kommuners interne økonomiske 

dispositioner. Dog har Nukissiorfiit og Selvstyrets investeringer, og deraf følgende konsekvenser 

for forbrugerpriserne, indirekte konsekvenser for kommunerne som forbrugere, og deres indbyggere 

ligeså. 

 

Eksisterende og fremtidig salg af restvarme fra forbrændingsanlæg spiller dog en rolle, som kan 

blive mere betydelig ift. hvad den er i dag. 

 

Der er jf. Selvstyrets Energisektorplan og Nukissiorfiits forbrugerpriser indført ens pris system til 

alle grønlandske forbrugere vedr. Energiforsyning, således alle i Grønland betaler samme 

forbrugerpriser uanset om man er i vandkraftværks by eller elværks by. 

 

Hvis man så har interesse i at forbrugerpriserne skal falde, eller ikke stige unødigt, så har man i hele 

Grønland, uanset hvilken kommune man er i, have en økonomisk interesse i at der bygges 

vandkraftværker de rigtige steder, som ikke giver unødvendige prisstigninger til forbrugerne. 

 

Selvstyrets Energisektorplan siger, at: 
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- Vandkraft dækker en større og større andel af energiforsyningen, hvor de nye 

vandkraftværker løbende skal etableres til forsyning af større og mindre bosteder, såfremt 

det økonomisk kan forsvare sig. 

- Projekterne ikke medfører stigende energipriser, vil Naalakkersuisut have fokus på at finde 

gode tekniske løsninger og hensigtsmæssige finansieringsmodeller, før de enkelte projekter 

gennemføres. 

 

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om hvorfor man så vil bygge Aasiaat-Qasigiannguit 

vandkraftværket foran andre vandkraftværks potentialer, der måske rent økonomisk kan betale sig. 

 

Figur 2 viser Salgstallene fra Grønlands Statistiks seneste opgørelse i 2016, hvor man kan se hele 

landets, Qasigiannguit+Aasiaat sammenlagt samt Maniitsoqs data i kWh. Fjernvarme er medtaget, 

da denne efter evt. etablering af et vandkraftværk bør kunne indgå fra elkraft, og dermed på kort 

sigt kunne medføre overgang fra oliebaseret til el baseret opvarmning i eksisterende fjernvarmenet. 

 
Salg fra Nukissiorfiit fra 2016  Hele 

Grønland  

Maniitsoq Procent QAS og Aas Procent 

El til alm. takst og gadelys 

[kWh] 

       

188.103.694  

7.559.943 4,0          

14.952.375  

7,9 

El til fiskeindustrien [kWh]          

38.988.785  

3.103.993 8,0            

5.277.686  

13,5 

Elvarme [kWh]        

105.286.464  

0 0,0                            

-    

0,0 

Fjernvarme [kWh]        

204.375.040  

21.444.059 10,5          

21.726.840  

10,6 

I ALT        

536.753.983  

   

32.107.995  

6,0          

41.956.901  

7,8 

Figur 2: Forbrugstal i 2016 hentet fra Grønlands Statistik, og bearbejdet for at kunne se summen af 

Qasigiannguit og Aasiaat. 

 
Salg fra Nukissiorfiit fra 2016 

ud fra nuværende ensprissystem 

 Hele 

Grønland  

Enhedspris i 2019 

forudsat 

El til alm. takst og gadelys [kr.]        

310.371.095  

1,65 kr. pr. kWh 

El til fiskeindustrien [kr.]          

28.949.173  

Betaler typisk 45 

prc. af Nukissiorfiits 

omkostniger de 

enkelte steder. Her 

regnet med 45 prc. 

af normalprisen for 

simpel beregning. 

Elvarme [kr.]          

71.594.796  

0,68 kr. pr. kWh 

Fjernvarme [kr.]        

151.237.530  

0,74 kr. pr. kWh 

I ALT        

562.152.593  

  

Figur 2b: Simplificeret konvertering af landsdækkende kWh salgstal om til beløb i kroner ud fra 

2019 ens pris system. Nøjagtige salgstal er ikke indhentet fra Nukissiorfiit, men regnestykket er 

baseret på forbrugstallene fra figur 2. 
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Nukissiorfiits redegørelse opererer med befolkningstal, sandsynligvis fordi der ikke findes nøjagtige 

opgørelser over de enkelte husholdningers og øvrige bygningers oliefyrs baserede forbrug.  

Selvom man efter evt. opførelse af vandkraftværk, på langt sigt kan regne med overgang fra 

oliefyrede til el baserede opvarmning skal man dog regne med ovenstående, seneste opgørelser om 

forbrug, der er baseret på salgstal fra Nukissiorfiit. Disse tal kan så bruges som basistal, da løbende 

overgang fra oliefyr baserede opvarmning fra husholdninger til el baseret varme vil tage tid, og 

finansieringsmæssigt ikke kan regnes med at være hørende til en finansiering til et vandkraftværk. 

 
Vandkraftværk Overslag 

[kr.] 

Årlig opdeling 

af overslag 

ved 20 års 

tilbagebetaling 

[kr.] 

Salgsandel 

ift. hele 

landet 

[%] 

Investeringens årlige 

belastning på øvrige 

forbrugere, der ikke 

forsynes fra 

anlægget [kr.] 

Maniitsoq        

650.000.000  

         

31.500.000  

6,0                        

30.550.000  

Qasigiannguit    

1.500.000.000  

         

75.000.000  

7,8                        

70.500.000  

Tabel 3: Investeringer til vandkraftværker, og deres økonomiske betydning for forbrugerne. 

 

Hvis man ser på tabel 3, kan man regne sig frem til at forskellen mellem overslagene af 

vandkraftværkerne ved Maniitsoq og Aasiaat-Qasigiannguit er ca. 44 mio. kr. årligt til stort set ens 

vandkraftværker. Rente omkostninger og øvrige finansielle omkostninger er ikke medregnet i denne 

simplificerede regnestykke, som ellers vil presse forskellen yderligere op. 

 

Såfremt forbrugerne selv skal betale for denne difference, kan man med en simplificeret 

regnestykke komme frem til, at 44 mio. ift. 562 mio. kr.’s salgstal fra figur 2b udgør 7,8 procent. 

Man kan således konkludere, at såfremt man fortsat prioriterer at anlægge vandkraftværket i 

Aasiaat-Qasigiannguit, og ikke i Maniitsoq, kan forbrugerne se frem til en unødvendig stigning på 

7,8 procent. 

 

Administrationens vurdering 

Det er tydeligt, at Selvstyrets Energisektorplans målsætninger, og Nukissiorfiits fokus på at 

prioritere økonomisk rentable projekter er under en form for indflydelse, som sætter det 

økonomiske aspekter over styr på kort og langt sigt. 

 

Det vil helt klart være bedre strategi at opnå Energisektorplanens målsætning om 100 procent 

bæredygtig energi, såfremt man prioriterer rigtigt, og ikke foretager beslutninger, der 

indholdsmæssigt strider mod energisektorplanens målsætninger, og som stadigvæk kan rumme 

aktiviteter ift. erhvervsfremme tiltag. 

 

Ved at prioritere forkert risikerer man at sunde projekter, der ellers kan udføres i dag, ikke længere 

kan udføres på sigt, fordi økonomiske ressourcer ikke længere vil være til stede efter forkerte 

prioriteringer. Med tanke på de aktuelle store infrastrukturelle investeringer i landet, er det 

afgørende at prioritere rigtigt ift. andre store investeringer. 

 

Samtidig kan det konstateres, at Naalakkersuisuts omtalte fokus på markedsføringsindsats omtalt i 

informationsavisen ”Vandkraft for fremtiden” vedr. energikrævende globale virksomheder på 

nuværende tidspunkt ikke har givet anledning til at satse på at ændre planerne for udvidelse af 
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eksisterende vandkraftværk ved Nuuk. Generelt vil det være alt for kostbart og risikabelt at landet 

selv bygger store vandkraftværker til industri uden aftale med energikrævende globale 

virksomheder, da der er kæmpe forskel mellem størrelsen og det almindelig behov i regionen 

mellem Nuuk og Maniitsoq, og hele landets behov for den sags skyld.  Evt. projekter med store 

globale virksomheder indeholder ikke kun energibehovs betragtninger, men også kulturelle, 

kvalifikationsmæssige samt generelle samfundsmæssige betragtninger er ikke er omtalt i artiklerne.  

 

Bilag 7 viser en række artikler fra danske og udenlandske aviser (Ingeniøren, DR, Fjernvarme Fyn, 

Reuters og Ritzau), som har fokus investeringer på datacentre i nordiske lande og Europa. Man kan 

bl.a. læse, at nordiske lande er i gang med at konkurrere om at tiltrække datacentre fra de mere 

typiske investeringssteder: Frankfurt-London-Amsterdam-Paris-Dublin, der bl.a. har rigtig gode 

internetforbindelser tværs over Atlanterhavet og resten af verden. De nordiske lande har på det 

seneste årti alligevel tiltrukket datacentre, da regionen byder på grøn energi, har eksisterende og 

robust kabel internetforbindelser, har behov for al bi produceret varme i deres eksisterende 

fjernvarmenet, og der planlægges større opgraderinger i kabel internet forbindelse tværs over 

Atlanterhavet og resten af verden. Derudover har de nordiske lande generelt stor politisk stabilitet, 

og har stor fokus på grøn energi ift. resten af verden. Det ses også, at dataselskaberne satser mere og 

mere på 100 procent grøn energi, og vil ikke spilde energi fra deres anlæg. Der er på nuværende 

tidspunkt kæmpe fokus på energieffektive løsninger, så enhver form for grøn energi bidrager til 

reduktion af CO2. Der fokuseres derfor særligt på, at datacentrenes varmeproduktion anvendes 100 

procent på opvarmningsformål. Ser man på de mere specifikke projekter i Danmark, der er under 

opførelse kan man bl.a. komme med følgende umiddelbare analyser: 

1. Facebook opfører data center ved Odense, der har energibehov på 40 MW, som er lidt 

mindre end eksisterende vandkraftværk i Nuuk kan producere. Strømmen leveres fra et 

vindmøllepark og et vandkraftværk i Norge, som samme Facebook ligeledes selv har 

bygget. Ifølge Jyske Vestkysten avis har vindmølleparken i Norge en effekt på svimlende 

294 MW, så den producerede energi må også blive brugt til noget andet. Data centret vil så 

producere overskudsvarme, som er svarende til 7.000 danske husstandes varmeforbrug, eller 

100.000 MWh, som er lidt større end nuværende forbrug i fjernvarmenettet i Nuuk jf. figur 

4. Sidstnævnte svarer til et varmeværk med effekt på 11,5 MW. Dvs. 28 procent af 

Datacentrets energiforbrug kan sælges til andre forbrugere i dette tilfælde, og virker som 

energibesparelse til selskabet. Bygherren har i forbindelse med byggeriet hemmeligholdt 

prisen på projektet. 

2. Google er i gang med at opføre et datacenter i Fredericia til 4,5 milliarder kroner, fordi 

eksisterende infrastruktur allerede findes i området. Projektet forventes at skabe 

arbejdspladser til 150-250 byggefolk, og med afledte stillinger i form af service og ydelser 

anslås det, at projektet vil kaste 700 jobs af sig. Når datacentret er færdigbygget i 2021 

regner man med, at der vil være 150-200 medarbejdere i datacentret. 

 

Datacentrene sørger enten for selv at producere strøm, eller tager den mængde strøm de har brug for 

fra allerede eksisterende energinet, og sælger overskudsvarme i form af fjernvarme. Netop 

fjernvarme kan ikke transporteres, og må bruges i nærområdet, hvis varmeenergien ikke skal gå til 

spilde, som datacentrene netop ikke er interesseret i. Netop den mængde varme, et datacenter kan 

producere kan kun optages tæt på 100 procent i Nuuk inden for Grønland. Dog kan datacentrene 

også forventes at sælge overskudsstrøm, hvis de selv opfører vandkraftværker i Grønland. Evt. 

restvarme kan så sælges, hvis Nukissiorfiit, der i dag har monopol på salg til forbrugerne har behov 

for strøm. Denne form for salg praktiseres i dag via fjernvarmesalg fra forbrændingsanlæggene.  
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Figur 4: Forbrug i Nuuk 

 

Selvom Grønland har store vandkraftværks potentialer har landet følgende svagheder i forhold til at 

tiltrække investorer til datacentre: 

a. Den nødvendige mængde grønne energi er ikke til stede, men værkerne skal først bygges 

enten selv eller med Grønlands Selvstyre eller andre aktører. Facebook har så alligevel 

bygget sit eget vindmøllepark og vandkraftværk i Norge til sit datacenter i Danmark.  

b. Der er kun én Søkabel ejet af et enkelt selskab, der forbinder landet med Nordamerika og 

Europa, og som har vist sig til at være yderst sårbart, og medfører måneders reparation efter 

nedbrud.  

c. Der er kun lavet få store projekter i Grønland, der beløbsmæssigt kan måle sig i den 

målestok som datacentrene i Danmark laves til. Generelt er det dog med betydelig mere 

investeringer ift. lignende projekter i Europa, da al personale og udstyr skal transporteres, og 

anlæggelse sker i ufremkommelige steder ift. den ”nemme infrastruktur” i Europa. 

d. Der er kun et afsætningssted af biproduceret varme, som datacentrene gerne vil sælge 

videre, som er stor nok til at modtage varmeenergien. Stedet er Nuuk, og det er yderst 

usikkert, om behovet vil være der hvis nuværende vandkraftværk opgraderes. I dag får 

forbrændingsanlægget i Nuuk stort set ikke noget for sit bidrag til fjernvarme.  

e. Hvis datacentrene skal tiltrække de forholdsvis mange medarbejdere, herunder specialister, 

til drift af datacentrene må man så vurdere, om det meget lave befolkningstal, herunder 

Nuuks befolkningstal, vil være forsvarligt at investere i. Man kan bare se på 

rekrutteringsproblemer til det nye lukkede fængsel i Nuuk, som også kræver specielt 

uddannet personale, som før i tiden ikke har været behov for. Dog kan man argumentere for, 

at et globalt selskab kan tiltrække medarbejdere alle steder fra. 

f. Selvom dataforbruget i verden generelt er stærkt stigende bevæger datacentrenes 

energiforbrug ikke særlig meget, da effektiviteten på datacentrene er stigende med hastig 

udvikling af processorer. Dette faktum kan på længere sigt begrænse antallet af nødvendige 

datacentre, mens eksisterende datacentre bliver mere effektive. 

g. I dag er datacentrenes placering nær forbrugerne meget vigtigt for datacentrene, som derfor 

holder sig til de mest befolkningstunge eller dataforbrugende steder i verden, hvor Grønland 
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i den sammenhæng kan betragtes som en ørken. Skandinavien er så på trods af dennes 

relativt lille befolknings densitet alligevel populær hos de datacentre, som har de 

kundesegmenter, der ikke behøver meget hurtige forbindelser. Der er også opført datacentre 

på Island, og interessen for flere er stor pga. Islands infrastruktur, klima og generelt meget 

lave el priser og deres grønne kilde. If. Islandsk statistik bliver forbrugerpriserne lavere jo 

mere energi man bruger: https://www.statice.is/publications/news-

archive/energy/electricity-prices-in-iceland-and-in-the-nordic-countries/ 
Ud over en langsommere forbindelse til Storbritannien og Greenland Connect forbindelsen 

til Nordamerika igennem Grønland på 1,9 Tb/s har Island en langt hurtigere forbindelse til 

København på 5,1 Tb/s, som også er linket til øvrige europæiske storbyer. Samtidig er der 

planer om at forbinde med Irland og New York med meget hurtig 40 Tb/s forbindelse. Det 

sætter Grønland i en tvivlsom zone for de datacentre, der kræver hurtige forbindelser til 

deres kunder. Dataforbrugernes oplevelse af hastighed mellem forbrugeren og datacentret er 

helt afgørende ved valg af placering.  

 

Dog sker der meget udvikling inden for globalt trådløs baseret forbindelse mellem forbrugerne og 

datacentrene i øjeblikket, der højst sandsynligt vil minimere datacentrenes afhængighed af 

kabelforbindelser, som kan gøre Grønland til gavn. I øjeblikket er der en række projekter baseret på 

rumteknologi, der arbejder på at gøre satellit baseret internetforbindelse konkurrencedygtig ift. 

traditionelle kabelbaserede forbindelser. Disse er bl.a. Oneweb, telesat, Leosat og SpaceX. Specielt 

SpaceX’ eget Starlink projekt arbejder på at få global internetforbindelse i høj kvalitet og hyper 

hastighed allerede fra ca. 2025, og de første satellitter er allerede i gang med at blive opsendt i 

hobetal pr. opsendelse, med planlagt antal på 42.000 satellitter alene til Starlink.  

 

Modsat dataselskaberne er øvrige energikrævende virksomheder, såsom mineselskaber til smeltning 

af råstoffer, ikke særlig sensitive overfor infrastrukturelle udfordringer som datacentrene. Dog skal 

de også selv opføre nødvendige værker til strømforsyning, og har samme svagheder ift. salg af 

overskudskapacitet.  

 

Set ud fra samfundsøkonomisk betragtning er det rigtig vigtigt, at Nuuk på sigt får opgraderet sit 

vandkraftværk. Enten i samarbejde med et multinationalt energikrævende selskab fra et af de 

industrirelaterede vandkraftpotentialer, eller ved at opgradere nuværende anlæg, hvis førstnævnte 

slår fejl. Med det planlagte fælleskommunale forbrændingsanlæg, der kan producere 45 GWh og 

eksisterende backup elværk kan man højst sandsynligt udskyde investeringen til et nyt 

vandkraftværk i en årrække. Det nye kommende forbrændingsanlæg vil blive lavet ift. EU normer 

og standarder ift. dimensionering, maskinelle egenskaber, varmeproduktion og emissionskrav, og 

kan ikke sammenlignes med nuværende, meget simple og aldrende forbrændingsanlæg med 

udelukkende fokus på afbrænding af affald. Leveringssikkerheden af varme fra forbrændingsanlæg 

vil dermed være meget højt, og evt. nedbrud kan neutraliseres af eksisterende back up elværk. 

 

Hvis man virkelig vil satse på at tiltrække investorer til datacentre giver det mest mening med 

Selvstyrets koordination mellem Selvstyrets markedsføringsstrategi og prioritering af 

vandkraftværksprojekter, da datacentre har økonomisk og miljøpolitisk interesse i at gøre brug af 

overskudsvarmen. Det eneste brugbare fjernvarmenet er i Nuuk, der forbruger omkring 90.000 

MWh om året afhængig af behov, og som med forbrugerpris på 740 kr. pr. MWh indbringer 66,6 

mio. kr. om året fra forbrugerne. Dog betaler Nukissiorfiit varmeproducenten efter noget lavere 

oliefortrængningspris, som i dag er 540 kr. pr. MWh, og dermed vil indbringe 48,6 mio. kr. til en 

evt. datacenter, såfremt denne leverer hele varmen til eksisterende fjernvarmenet i Nuuk. I løbet af 

https://www.statice.is/publications/news-archive/energy/electricity-prices-in-iceland-and-in-the-nordic-countries/
https://www.statice.is/publications/news-archive/energy/electricity-prices-in-iceland-and-in-the-nordic-countries/
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20 år ville dette reducere datacentrets investering med godt 1 milliard kr. Man kan ikke konkurrere 

med Islandske el priser, der gør Island attraktivt for datacentre, men ved at sikre afsætning af 

overskudsvarme fra datacentre til fjernvarmenettet gør man det økonomiske investeringer mindre. 

Man kan bl.a. gøre udvalgte Grønlandske byer, herunder fjernvarmenettet i Nuuk, til at blive 

administreret med energikvoter. Så vil evt. nye datacentre, smelterværker og forbrændingsanlæg 

være sikret med forsyning til fjernvarmenettene. 

 

Ved at prioritere et vandkraftværk ved Maniitsoq foran Aasiaat-Qasigiannguit, samt efterfølgende 

udvidelse af vandkraftværket ved Nuuk sikrer man ikke alene billigere anlægsomkostninger på kort 

sigt, bedre samfundsøkonomisk valg og billigere forbrugerpriser på kort og langt sigt. Grønlands 

Selvstyre får også bedre tid til at markedsføre industri vandkraftværkspotentialerne ved Nuuk og 

Maniitsoq, hvor evt. realisering af industrirelateret vandkraftværk i disse tider med forøget globalt 

fokus på Grønland evt. kan kobles med energibehovet i Nuuk inden for overskuelig fremtid. På den 

måde sættes risikoen for dobbeltinvestering ved Nuuk betydeligt ned. 

 

Omvendt har energibehovet i Maniitsoq ligget stabilt og udvikler sig forholdsvist lineært, hvor 

fremtidsbehovet derfor ikke er så uforudsigeligt ift. Nuuks større vækstgrad, og Qasigiannguit 

nærmest eksponentielle fald i befolkningstilvæksten. Disse forhold, sammen med betragtningerne i 

denne indstilling gør det meget svært at se, hvorfor vandkraftværket i Maniitsoq ikke bliver 

prioriteret. 

 

Man bør også ved valg af prioriteringsrækkefølgen af vandkraftsværksprojekterne også betragte 

usikkerhederne i de to store lufthavnsprojekter i Ilulissat og Nuuk, da den slags projekter indeholder 

betydelige usikkerheder ift. fordyrelser, der ikke kunne forudses under licitationen. 

 

Administrationens indstilling  

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til 

økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse: 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at fremsætte beslutningsforslag, 

baseret på denne sagsfremstilling, til Inatsiartut om: 

-at det godkendte beslutningsforslag til Inatsiartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 suppleres med 

at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således Inatsisartut senere kan vælge 

prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannguit 

samtidig og på ligeligt beslutningsgrundlag 

-at fremsætte forslag om lovforslag med ændring af ”Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 

1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på erhvervstiltræknings relevante 

energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, 

således at man tager hensyn til bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen 

-at kommunalbestyrelsen laver pressemeddelelse om behovet for omprioritering af investeringerne i 

vandkraft, således at offentligheden også kan medvirke til pres på Inatsisartuts behandling af sagen 

 

Udvalg for Teknik Behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 3. december 2019 godkendt indstillingen. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 17. december 2019 godkendt indstillingen. 
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Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at fremsætte beslutningsforslag, 

baseret på denne sagsfremstilling, til Inatsiartut om: 

 

-at det godkendte beslutningsforslag til Inatsiartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 suppleres med 

at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således Inatsisartut senere kan vælge 

prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannguit 

samtidig og på ligeligt beslutningsgrundlag 

 

-at fremsætte forslag om lovforslag med ændring af ”Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 

1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på erhvervstiltræknings relevante 

energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, 

således at man tager hensyn til bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen 

 

-at kommunalbestyrelsen laver pressemeddelelse om behovet for omprioritering af investeringerne i 

vandkraft, således at offentligheden også kan medvirke til pres på Inatsisartuts behandling af sagen 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Artikel fra KNR vedr. nyt vandkraftværk ved Qasigiannguit og Aasiaat 

2. Redegørelse fra Nukissiorfiit vedr. vandkraftværksprojekterne ved Qasigiannguit-Aasiaat og 

Nuuk. 

3. Selvstyrets Energisektorplan 

4. ”Grønlands Vandkraftressourcer” 

5. Bilag til ”Grønlands Vandkraftressourcer”, der viser kort over vandkraftpotentiale 7a+b i 

Kangerluarsuk ved Maniitsoq 

6. Nukissiorfiit årsregnskab 2018 

7. Artikler og publikationer om datacentre 

8. Yale Environment 

9. Inatsisarsut beslutningsforslag EM 2019/153 
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Punkt 10 Indstilling om henvendelse til Naalakkersuisut og fiskerierhvervet om 

miljøfremmende tiltag 

Journalnr. 80.11  

 

Baggrund 

Efter at kommunen modtog bevilling fra Miljøfonden til oprydning af kyststrækninger omkring 

Sisimiut og Amerloq fjord, er der i september foretaget en 10 dages oprydning. I denne forbindelse 

er der blevet samlet over 4 tons affald og 162 fiskekasser, der er fragtet med tilbage til Sisimiut.  

 

Efterfølgende blev der indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, der hjalp en gruppe 

forskere fra Wageningen University & Reseach samt Aarhus Universitet med at få lavet en 

workshop i Grønland. Forskerne ønskede at undersøge marint affald, der skulle analyseres efter 

standarder, som forskerne også har benyttet andre steder i Arktis. Det lykkedes derfor at få lavet en 

aftale om, at de kunne afholde workshoppen i Sisimiut, da de dermed kunne analysere det affald 

kommunen allerede havde fra kyststrækninger langs Amerloq. Der blev arbejdet på workshoppen 

fra den 8.-14. november 2019. 

 

Ud fra de første foreløbige analyser kunne forskerne allerede slå nogle ting fast, omkring det 

indsamlede affald: 

Det meste af det analyserede affald er med lokal oprindelse, med relation til udendørs aktiviteter og 

kommercielt fiskeri i og omkring fjorden. F.eks. blev der fundet store mængder af fiskenet, 

brændstof-/oliedunke, chips- og slikindpakning mm., hvor langt det meste var af mærker der 

forhandles lokalt.  

Forskerne fra Wageningen University & Research tilføjer desuden at de mener, at omkring 90 % af 

det analyserede affald kommer fra lokale kilder i forbindelse med udendørsaktiviteter i og omkring 

fjorden, såsom kommercielt fiskeri, privat fiskeri, jagt, snescooterkørsel. 

Sammenlignet med analyser fra andre steder i Arktis, ser det ud til at affaldet her i Grønland i 

højere grad er selvforskyldt. 

 

Top 4 over fundne affaldskategorier: 

Baseret på antal stykker (i alt 2.620 stykker): 

1. Plastik og plastikstykker fra affaldssække, plastsække, plastikafdækning o.lign.  

2. Chips og slik indpakning.  

3. Plasthylstre fra haglpatroner. 

4. Fiskekasser. 

 

Baseret på vægt (i alt 918 kg): 

1. Fiskekasser.  

2. Trawl fiskenet.  

3. Plastik og plastikstykker fra affaldssække, plastsække, plastikafdækning o.lign. 

4. Sanitetsposer fra posetoiletter. 

  

Analyse og konklusion af trawl fiskenet fundet under oprydningsprojektet: 

Alt analyseret net var dele af net, ingen af dem var hele/komplette net. Det vurderes at 50 % er 

skåret ud ved reparation af net og sandsynligvis kasseret. Nettene vurderes at komme fra reje- og 

torskefiskeri, som finder sted i fjorden og i omkringliggende områder.   
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Kilde til alle ovenstående resultater er forsker Wouter Jan Strietman fra Wageningen University & 

Research. 

 

En mere detaljeret rapport vil blive udarbejdet I starten af 2020, som Qeqqata Kommunia samt 

Grønlands Selvstyre også vil få en kopi af.  

 

Det bliver dog allerede slået fast, at det affald der blev fundet, skyldes lokale personers og 

virksomheders aktiviteter i området, i særdeleshed fiskeri. Det er dermed noget der kan gøres noget 

ved, ved at få ændret adfærden omkring håndteringen af affald. 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet 

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 

- Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse 

- Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer 

 

Faktiske forhold 

Der er i dag stort set ingen kontrol over forurening af affald ude i naturen, hvor man blot kan nøjes 

med rapporteringer fra borgere, der har observeret affald visse steder langs kysten. 

 

I Sisimiut har Qeqqata Kommunia haft problemer med affaldet, der har hobet sig op på dumpen. 

For at mindske affald der ender i naturen fra dumpen, er der i løbet af 2019 sat hegn op omkring 

den eksisterende dump, for at mindske forurening af affald, som ender i hav, by eller natur f.eks. i 

forbindelse med blæsevejr.  

 

Dumpene langs hele Grønlands kyst er også kilde til en masse forurening af land og hav, hvor 

vinden og strømmen transporterer vindblæst affald fra dumpene ud til naturen. Med det 

fælleskommunale projekt med etablering af fælles kommunale forbrændingsanlæg vurderes det, at 

problemet med kilde fra dumpene vil blive effektivt sat ned. 

 

Der vil fortsat være behov for oprydning af naturen fra mange årtiers forurening af ikke 

nedbrydeligt affald, men effektiv begrænsning fra forureningskilderne vil på kort sigt være langt 

mere værdifuld. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved at mindske affald og plastik i naturen, og få skabt en korrekt håndtering vil det: 

- Fremme naturoplevelsen for både lokale såvel som turister 

- Gavne dyremiljøet, da disse også påvirkes af affaldet i naturen. De kan f.eks. komme til at 

spise plastik, blive viklet ind i fiskenet så de sulter ihjel, og lignende ting. 

- Betyde at der skal bruges færre midler fra Grønlands Selvstyre eller kommunerne til at 

rydde efterladt affald op, da affaldsmængden der ender i naturen vil blive mindsket.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er ekstraordinært at der findes sådanne oprydninger af kyststrækninger sted. Normalt afsættes 

der ikke så stor en pulje til oprydning af natur, kyst og hav, som ellers er tilfældet i forbindelse med 

denne oprydning der er sket. Dette skyldes, at kommunen i år fik bevilliget midler fra Miljøfonden, 

som dækkede omkring 75% af udgifterne, mens kommunen dækkede de resterende 25% i 

forbindelse med oprydningsprojektet af kyststrækninger omkring Sisimiut og Amerloq fjord. Den 
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mængde midler der normalt afsættes fra kommunens side til renholdelse af natur, kyst og hav er 

sædvanligvis væsentligt mindre, hvilket betyder at det er begrænset, hvor meget kommunen kan få 

ryddet op ude i det åbne land. Desuden er sådanne oprydninger ofte dyre, da det kræver 

transportmulighed til og fra diverse lokationer, som skal ryddes op, så der både kan komme 

mandskab dertil for at udføre oprydningen og så man kan fragte affaldet med retur. 

 

Sker der en positiv adfærdsændring, således at fiskerirelateret affald og andet affald ikke ender i 

naturen, skal der bruges færre midler fra Grønlands Selvstyre eller kommunerne til at rydde 

efterladt affald op.  

 

Administrationens vurdering 

Det er tydeligt, at der er et behov for at få mindsket fiskerirelateret affald og affald generelt i natur-, 

kyst- og havmiljøer, når man ser de foreløbige resultater af analysen i forbindelse med oprydningen 

af kyststrækninger omkring Sisimiut og Amerloq fjord.  

 

Det vurderes, at det er Grønlands Selvstyre der skal tage initiativ til f.eks. at lave et retursystem til 

fiskekasser. På den måde bliver det en ensrettet procedure, der vil gælde for hele landet. KNI A/S 

har for nylig iværksat returpant system til olieprodukter, ligesom samme firma også har begrænset 

brugen af plastik i sit varesortiment ved f.eks. at udskifte engangsservice fra plastik til 

biologisk nedbrydelige produkter. Dette tiltag er yderst positiv for miljøet, og bør også kunne 

implementeres generelt i hele landet, særligt når det gælder fiskekasser, der jf. konklusionen af 

oprydningen udgør en meget stor del af det indsamlede affald. Særligt er fiskekasser meget synlige i 

naturen pga. deres størrelse og farve, men også pga. deres praktiske udformning også ret attraktive 

til at blive benyttet til alt andet end fiskeri. 

 

Ved at indføre et landsdækkende retursystem til fiskekasser vil det skabe incitament til at tage 

sådanne affaldsfraktioner med tilbage til byerne, så det ikke blot ender i naturen.  

 

Ikke al affald er egnet til returpantsystem eller lignende, og KNI A/S’s eksempel med at 

udelukkende bruge det på visse miljøskadelige varesortimenter, samt fortsat oplysning om 

miljøbevidsthed fra myndighederne må være én af de mest effektive værktøjer til at stoppe 

forureningen.  

 

Som det er i dag, er det oftest nemmest at efterlade affaldet derude i naturen, hvor man ikke længere 

skal bruge det. Laver man f.eks. reparationer på et fiskenet til søs, er det lettest bare at smide det 

ødelagte stykke væk. Således undgår man at det tager unødig plads på båden, som i forvejen har 

begrænset plads. Problemet er bare, at der er mange der gør sådan, hvilket betyder at der sker en 

ophobning af affald i naturen. Noget af det synker til bunds på havet, mens andet skyller ind på 

kysten. Begge ting er dårligt for miljøet, da plastik er svært nedbrydeligt, og denne adfærd er med 

til at affald hober sig op i den grønlandske natur. Denne adfærd kan et retursystem være med til at 

ændre.  

 

For at mindske andelen af trawl og fiskekasser der ender i havet eller naturen, vil en supplerende 

løsning være, at der inden for rederier og deres organisationer laves retningslinjer og bestemmelser 

for korrekt håndtering af affald, herunder håndtering af net ifm. reparationer samt fiskekasser. På 

den måde vil man få fat i den direkte kilde til forureningen. En anden mulighed for at rederierne og 

fiskefabrikkerne vil få øje for, hvordan affald fra deres produktionsområder påvirker miljøet 
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negativt, er hvis de med egne øjne ser, hvordan affald fra deres industri ender i naturen. Det kunne 

f.eks. være at rydde kystområder op for deres affaldsfraktioner.  

Administrationens Indstilling  

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik og miljøudvalgets godkendelse, og senere til 

økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

At kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at indføre krav om et 

retursystem for fiskekasser til fiskerierhvervet. 

At kommunalbestyrelsen retter henvendelse til rederier og deres organisationer med opfordring om 

ikke at smide fiskekasser, trawl mm i naturen., og om at rederierne strammer op i deres interne 

retningslinjer vedr. begrænsning af affald. 

At kommunalbestyrelsen retter henvendelse til rederiernes organisationer med opfordring om at 

rydde op langs hele kysten, med fokus historiske fiskerirelaterede affald. 

At kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at arbejde for at begrænse visse 

varesortimenter af plast ved import af varer, hvor der i dag er miljørigtige alternativer til disse 

varesortimenter. 

 

Udvalg for Teknik og miljø behandling af sagen 

Udvalget under sit møde den. 03 december 2020 har godkendt og sagen videresendes til 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Udvalget for Teknik indstiller Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at indføre krav om et 

retursystem for fiskekasser til fiskerierhvervet 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til rederier og deres organisationer med opfordring om 

ikke at smide fiskekasser, trawl med mere i naturen., og om at rederierne strammer op i deres 

interne retningslinjer vedr. begrænsning af affald 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til rederiernes organisationer med opfordring om at 

rydde op langs hele kysten, med fokus historiske fiskerirelaterede affald 

-at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Naalakkersuisut om at arbejde for at begrænse visse 

varesortimenter af plast ved import af varer, hvor der i dag er miljørigtige alternativer til disse 

varesortimenter 

 

Afgørelse 

Der skal kræves oprydning og oprydning af havbunden for mistet trawlnet. 

Oplysningspligt for borgerne skal overholdes. 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

1. The Arctic Marine Litter Project ”Knowing the sources to find solutions” (Wouter Jan 

Strietman, Wageningen University & Research) 

2. E-mail korrespondance med Wouter Jan Strietman 

 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

40 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 11 Forslag til dagsorden - Færre Kommunalbestyrelsesmedlemmer til næste valg 

 

Journalnr.: 01.01.00 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem borgmester Malik Berthelsen har ved email den 29. januar 2020 

kommet med forslag om færre kommunalbestyrelsesmedlemmer til næste valg. 

 

Forslag: 

Som det første vil jeg gerne nævne, at det er en ære i sig selv at stille op og blive valgt ind til at få 

mulighed for at kunne gøre noget for samfundet.  

 

Under dette valg har vi siddet i kommunalbestyrelsen i snart tre år, og for at forenkle tingene, har vi 

reduceret udvalget fra seks til fire.  

 

I snart tre år hvor jeg har samarbejdet under bestyrelsen, kan jeg se at de politiske opgaver kunne 

klares med færre medlemmer, når man især skal tænke på, at der i takt med at udvalget gøres færre, 

har det resulteret i, at medlemmerne nu kan sidde på en udvalg ad gangen.    

 

Som alle er bekendt med, drøfter vi en masse ønsker som bliver bragt til os hver år, og grundet 

manglende midler, er der desværre mange som ikke ydes midler til.  

 

Det Økonomiske Råds administrative og sagsbehandlingsarbejde brug af midler, blev påpeget til at 

være bekymrende høj. Det vi må forvente er, at i fremtiden er det uundgåeligt at bruge flere midler, 

i takt med at vores arbejde stiger inden for socialområdet, når der kommer flere ældre, bliver der 

behov for flere plejere samt i takt med behovet for flere pædagoger stiger.    

 

Derfor bør vi tage nogle grundige økonomiske beslutninger i forhold til vores politiske arbejde, om 

hvilken behov befolkning har, og hvad vi kan fjerne uden at det skaber forringelse af folkets vilkår.       

 

Jeg mener at   uden at forringe befolkningens vilkår, kan Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 

2017 om den kommunale styrelse, Kap. 2, §3, stk. 2 anvendes som grundlag for mit forslag om, at 

til næste valg for kommunalbestyrelse skal medlemmer som plejer at være 15 gjort færre med to, til 

at blive 13 medlemmer   

 

Hvis medlemmerne blev færre til næste valg, kommer besparelserne uden at medregne rejseudgifter 

til at løbe op på mindst 300.000 kr., og jeg mener det er til gavn for befolkningen, hvis disse 

anvendes inden for socialområdet, og hvor der er behov for andet sagsbehandling.  

 

Som tidligere nævnt, mener jeg at færre medlemmer ikke vil lede til ringere vilkår for befolkningen, 

fordi jeg kan se, at vores arbejde kan klares med færre folk. Jeg skal gøre det klart, at dette ikke 

kommer til at påvirke den nuværende bestyrelse, men først kunne realiseres efter den næste valg.     

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, og 

Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia. 
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Faktiske forhold 

Ifølge Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia skal 

Kommunalbestyrelsen bestå af 15 medlemmer. Der ud over er der følgende medlemmer i udvalg: 

 

Udvalg for Teknik   5 

Udvalg for Uddannelse  5 

Udvalg for Velfærd   5 

 

Bygdebestyrelse Kangerlussuaq 3 

Bygdebestyrelse Kangaamiut  3 

Bygdebestyrelse Itilleq/Sarfannguit 5 

Bygdebestyrelse Atammik/Napasoq 5 

 

Lokaludvalg Maniitsoq  5 

Lokaludvalg Sisimiut   6 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt hvis man bruger mindre midler til de folkevalgte, og i stedet bruger midlerne 

inden for socialområdet eller hvor der er behov. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske konsekvenser, hvis man i stedet bruger besparelsen til en medarbejder. 

 

Administrationens vurdering 

Hvis antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer mindskes med 2 medlemmer, vil administrationen 

bruge mindre ressourcer på området, hvilket er bæredygtigt. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, 

-at Kommunalbestyrelsen drøfter forslaget 

 

Afgørelse 

Siverth K. Heilmann gik efter punktet. 

 

Afstemning 

For 2: MB, EJ 

Imod 11: ANH, EO, SKH, JE, SDRO, ALO, EF, RH, GL, FO, JO, 

Blank 1: HF 

Indstilling afslået. 

 

Bilag 

1. Brev fra Malik Berthelsen den 29. januar 2020 

2. Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

3. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia 

kommunalbestyrelsen 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

42 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

 

Punkt 12 Inspirationstur til Island, videre forløb 

Journalnr.  00.10.01 

 

Baggrund 

I forbindelse med Qeqqata Kommunalbestyrelse og chefgruppe var på inspirationstur til Island d 6.-

11. oktober 2018, blev en punkt drøftet, taget afgørelse i af Udvalg for familie den 21. August 2019. 

Administrationen ønsker uddybning, af udvalgets 2 af de 4 punkter, som der blev taget afgørelse i. 

 

Regelgrundlag 

Der er ikke et regelgrundlag om inspirationstur, der falder ind under kommunalfuldmagten. 

 

Faktiske forhold 

21. august 2019 drøftede Udvalg for Velfærd og tog afgørelse i de 4 punkter, administrationen 

ønsker uddybning af de 2 af de 4 punkter med tydeligere tiltag og målsætninger, hvor der er behov 

for tydeliggørelse følgende punkter: 

 

1. Sammenlægning af forebyggelse og sundhed 

2. Styrkelse af familiebehandlinger 

 

Endvidere på baggrund af fremsendt dagsordenspunkt, er det ønskeligt at administrationen 

fremlægge overfor kommunalbestyrelsen, en tiltag som danner grundlag for den videre arbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at opstarte en projekt vedrørende sociale udfordringer i stil med Island, hvor 

projektet ”Det gode liv – hele livet” medtages samt inkludere alle interessante og ikke mindst at 

medtage de gode erfaringer fra den Islandske model angående familier. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En ændring af kommunen i retning af den islandske model vil have store økonomiske og 

administrative konsekvenser. På kort sigt skal nye samarbejdsformer indføres og gamle udfases. Det 

vil både give nye udgifter og sparede udgifter på forældede/uaktuelle håndteringer. På længere sigt 

skulle det gerne give mere selvbåren økonomi. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at to punkter uddybes med forslag til godkendelse hos 

Kommunalbestyrelsen, som skal bruges til en afholdelse af en seminar for borgerne med 

overskrifter efter Udvalg for Velfærds og Kommunalbestyrelses inspirationstur til Island. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles over for Udvalg for Velfærd, 2 punkter uddybes som der blev taget afgørelse i under 

mødet den 21. August 2019 

 

1. Sammenlægning af forebyggelse og sundhed 

2. Styrkelse af familiebehandlinger 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 
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Udvalget under deres møde den. 22. jan 2020 har drøftet(?) sagen således: 

Juliane Enoksen: Der må rettes henvendelse til Selvstyret om, at børnene skal være hjemme i fast 

tidspunkt ligesom i Island. 

Sofie-Dorthe R. Olsen: Er personalenormeringen nok? For at løse opgaverne, er faglærte 

kvalifikationer nok? 

Hans Frederik Olsen: Forebyggelsesarbejdet, Qeqqata Kommunia må støtte fritidsaktiviteter mere, 

også økonomisk. 

Formanden for Udvalget for Velfærd retter henvendelse til Borgmester om, at der skal afholdes en 

tværfaglig seminar for udvalgene i Qeqqata Kommunia. Dette da man ønsker, at seminaret afholdes 

i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet i februar 2020. 

 

Indstilling 

Til sagen henvises der til punkt 19. 

 

Afgørelse 

Punktet behandles sammen med punkt 19. 

 

Bilag 

1. Udvalg for Familie og Sociale forholds afgørelse under dennes møde den 21. August 2019 - 

Inspirationstur til Island – videre forløb 

2. Inspirationstur til Island af 6. Oktober – 11. Oktober 2018 
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Punkt 13 Valg af medlem samt suppleant til Erhvervsudvalget under KNQK 
 

Journalnr.: 55.03.00 

 

Baggrund 

Hundeslædeforbund i Grønland KNQK har ved email den 5. februar 2020 bedt kommunen om at 

udpege et medlem til erhvervsudvalget, under KNQK. 

 

Henvendelsen: Hermed anmoder KNQK (Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat) 

ovennævnte kommuner venligst om at udpege en medlem og en stedfortræder til KNQK 

(erhvervsudvalget) der nedsættes den 26. marts 2020 i Uummannaq. 

 

Erhvervsudvalget som har medlemmer fra instanserne vil have følgende opgaver; 

 

* Udvikling af erhverv med hundeslæde 

 

* udarbejdelse af klare forslag for rammerne for hele landet og de enkelte områder 

 

* Udarbejdelse af forslag osv. der viser naalakkersuisut og kommunerne, at hundeslæden benyttes 

til fangst, fiskeri og turisme osv. 

 

Udvalget skal have medlemmer fra KNQK, kommunerne, Visit Greenland og andre instanser. 

 

Udpegede medlemmer skal meldes til KNQK senest 1. marts 2020. 

 

Med håb om, at kommunerne har taget positivt på denne anmodning om udpegning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem af Erhvervsudvalget under KNQK 

 

Afgørelse 

Francisca Davidsen Olsen blev udpeget med Axel Lund Olsen som suppleant. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 14 Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik  

Journalnr. 47.00 

Baggrund 

På baggrund af ønske fra Område for Familie om at opdatere Qeqqata Kommunias handicappolitik 

samt et krav i den nye handicaplov, som trådte i kraft 1. januar 2020, om at kommunerne skal 

opdatere deres handicappolitik mindst hvert 4. år, nedsatte Område for Familie i efteråret 2019 en 

arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia. 

Politikken skal danne fælles ramme og opsætte visioner for arbejdet med handicapområdet i hele 

kommunen. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

 

Faktiske forhold  

Forslag til Handicappolitikken (bilag 1) er foreløbigt opbygget med 4 overordnede temaer med 

visioner og foreløbige målsætninger.  

 

Forslag til 4 temaer:  

1. Tilgængelighed 

2. Oplysning 

3. Uddannelse og Arbejde 

4. Det Gode Liv 

 

For at omsætte visioner til praksis er der for hvert tema udarbejdet konkrete målsætninger, som skal 

evalueres ved afslutning af handicappolitikkens gyldighedsperiode i 2023. 

 

Arbejdet med nærværende politik er inspireret af handicapkonvention og FN’s Verdensmål for 

bæredygtig udvikling og er dermed i tråd med kommunens bæredygtighedsvision. 

 

Projektets faser 
12. februar 

2020 

27. februar 

2020 

Hørings-

periode 

15. april 2020 30. april 2020 Maj 2020 

UV  KB UV KB   

Forslag til 

politikken 

drøftes, 

godkendes og 

videresendes til 

KB 

Forslag til 

politikken 

drøftes og 

godkendes  

Forslag til 

politikken 

drøftes, 

godkendes og 

videresendes til 

KB 

Forslag til 

politikken 

drøftes og 

godkendes 

endeligt 

Implementerin

g af politikken 

 

Alle indkomne bemærkninger og ændringsforslag bearbejdes/ indarbejdes løbende. 
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Handicappolitikken sendes i høring hos følgende parter: 

- Blindeforeningen ISI 

- Inooqat (Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland) 

- KNIPK Landsdækkende Handicapforening 

- Neriuffiit Kattufiat (Kræftens Bekæmpelse i Grønland) 

- Sugisaq (Foreningen for sindslidende og deres pårørende) 

- KTK (Døveforeningen i Grønland) 

- Angajoqqaaqatigiit (Forældreforening til børn med ADHD og/eller autisme) 

- Landsforeningen Autisme 

- Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (Grønlandske Handicaporganisationer) 

- Ældreforeninger 

- Hjemmehjælpen 

- Uddannelsesområdet 

- Borgere via kommunens hjemmeside, Facebook og lokalaviser 

- Sundhedsvæsenet 

- MISI 

- Tilioq 

- Pissassarfik 

- Majoriaq 

- Plejehjemmene Qupanuk og Neriusaaq 

- Gr. 3 Særlige Behov under Det Gode Liv – Hele Livet 

- Bygdebestyrelser 

- Gigtforeningen 

 

Bæredygtige konsekvenser 

For fortsat at sikre et velfungerende og bæredygtigt handicapområde, er det centralt, at 

medarbejdere og borgere har en fælles politik og fælles visioner på området. Politikken er i 

overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og Qeqqata Kommunias 

bæredygtighedsvision. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Handicappolitikken er med til at samle handicapområdet og 

tilføre fælles retning. De gode samarbejdskræfter skal i spil internt i kommunen for at skabe 

sammenhængende og effektfulde indsatser. Derfor sendes handicappolitikken i høring hos relevante 

afdelinger og institutioner. Det er afgørende, at kommunen prioriterer at arbejde koordineret og 

tværfagligt for at sikre, at arbejdet på handicapområdet lykkes på en god måde. 

 

Indstilling 

Område for Familie indstiller over for Udvalg for Velfærd 

 

- At drøfte og godkende forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik 

- At godkende, at politikken sendes i høring 

- At sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen    
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Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 22. januar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at drøfte og godkende forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik 

 

-at godkende, at politikken sendes i høring 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik 
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Punkt 15 Endelig godkendelse - Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2021 

Journalnr. 06.01.03 

 

Baggrund 

Grønlands Selvstyre plejer at fremsende brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finansloven i 

januar-februar, hvilket giver anledning til at kommunalbestyrelsen på sit møde i februar kan blive 

enige herom. Qeqqata Kommunia har ikke endnu modtaget brev herom, men foreslår at 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen alligevel drøfter og beslutter en samlet prioriteret liste 

med anlægsønsker for Qeqqata Kommunia, der fremsendes til Selvstyret. 

 

Regelgrundlag 

Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive 

deres prioriterede anlægsønsker hertil. Ved delt finansiering skal beløb for den kommunens andel 

senere indarbejdes i budget 2021-24 såfremt Selvstyret melder tilsagn for deres del.  

 

Faktiske forhold 

På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister 

for Qeqqata Kommunia er nedenstående forslag til prioriterede liste for anlægsønsker i Qeqqata 

Kommunia for budget 2020 og overslagsårene udarbejdet. 

Tabellernes opdeling følger skema Selvstyret bruger ved indberetningerne, de kommunale 

fagudvalg for området er anført i tabeloverskriften. 

 
Tus. 
Kr. 

Boligudbygningsplan, 
Udvalg for teknik 

2020 2021 2022 2023 2024 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Erstatningsboliger i Sisimiut 
(Paamaap Kuaa) for saneringer 

   15.000  15.000  15.000  15.000 

2 Erstatningsboliger i  Maniitsoq (Ole 
Petersenip,  Saalliarnartaq og 
Ivissuaateralaa) 

 
  15.000  15.000  15.000  15.000 

 
Tus. 
Kr. 

Infrastruktur- 
udbygningsplan, Udvalg 
for teknik 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Prior  Projektnavn   Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Havn i Kangerlussuaq  
 

  25.000  25.000     

2 Vej mellem Sisimiut og 
Kangerlussuaq,  

 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

3 Ny havn i Kangaamiut   10.000  10.000       

4 Forbrændingsanlæg/affaldshåndter
ing Kangerlussuaq, normalisering 

    3.000  15.000  7.000   

 
Tus. 
Kr. 

Familieudbygningsplan, 
Udvalg for Velfærd 

2020 2021 2022 2023 2024 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Handicapdagcenter i både Sisimiut 
og Maniitsoq 

  17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000   

2 Dementafsnit til 36 pers på 
plejehjem i Sisimiut og Maniitsoq, 
AP 83.30.12 

 4.400 4.400  18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 
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Tus. 
Kr. 

Uddannelses-, kultur- og 
fritidsudbygningsplan, 
Udvalg for Uddannelse 

2020 2021 2022 2023 2024 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Projektering af nye svømmehals 
afsnit i de selvejende idrætshaller i 
Sisimiut og Maniitsoq 

   1.000  1.000     

2 Multihaller i bygder, 1 hvert 2. år 4.600  4.600 2.300 4.600 2.300 4.600 2.300  2.300 

3 Ungdomsklub ved Skole2 Sisimiut   10.000 10.000       

 
Tus. 
Kr. 

Byggemodningsplan, 
Udvalg for teknik  

2020 2021 2022 2023 2024 

Prior  Projektnavn  Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS Komm GS 

1 Inddragelse af nyt land, Maniitsoq    10.000  10.000     

2 Etablering af fjernvarmering og 
udvidelse mod bycentrum, Sisimiut 

500  2.000 0  2.000  6.000  6.000 

3 El, vand og fjernvarme til bolig-
område A17 etape 1, Maniitsoq 

2.600 3.850  3.850       

4 Byggemodning vest for kollegier 
Eqqavimmut inkl. fjernvarme – 
Qiviarfik, Sisimiut 

1.500   4.000  4.000     

5 Udbygning af Akia, El, Transform. 
st., Sisimiut 

6.000  7.000 2.500       

6 El, vand og fjernvarme til bolig-
område A17 etape 2, Maniitsoq 

    7.000 7.000     

7 El til erhvervsområde B12 i 
Maniitsoq 

   1.500       

 

 

I forhold til infrastrukturudbygningsplan er havnerenoveringer Sisimiut og Kangaamiut ikke 

medtaget, da de blev udbudt 2019 til entreprenører men udsat til i år da der ikke indkom tilbud. Nyt 

stort forbrændingsanlæg i Sisimiut er udtaget af tabel, da der er under projektering og etablering af 

ESANI.  

I forhold til familieudbygningsplan er dementafsnit i forbindelse med plejehjemmene i byerne 

opdateret iht fl 2020, beløb 2021-24 er skøn ud fra plejehjem i Paamiut til 24 pers der kostede 56 

mil kr. 

 

I forhold til uddannelses- og fritidsudbygningsplan er renovering af idrætshaller anført med faktisk 

beløb til projektforslag for at gøre ansøgningen konkret, og multihaller i bygder beløbsmæssigt 

tilpasset projektforslag for Sarfannguit. Nyt ønske er ungdomsklub til erstatning for Sukorsit, det er 

dog p.t. ikke afklaret om Selvstyret fortsat kan give 50% anlægstilskud til ungdomsklubber eller om 

det er overdraget kommunerne sammen med skolebyggerier. 

 

I forhold til byggemodningsplanen er de øvrige enkelte projekter er opdateret i forhold til de 

løbende byggemodningsprojekter. Byggemodning A30 iht Kommuneplantillæg 25 er udtaget, da 

ØU har ønsket nyt plangrundlag udarbejdet, og forslag hertil foreligger endnu ikke. Byggemodning 

ved Spejdersø er udtaget da fjernvarmeledning er færdigudført. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret 

ønsker at medfinansiere.  
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Administrationens vurdering 

Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finan-

siere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede 

liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.  

Tabellerne herover blev drøftet og godkendt på chefgruppemøde 14.2.2020. 

 

Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer 

til Selvstyret.  

Indstilling  

Chefgruppen og formand for Udvalg for Teknik og formand for Økonomiudvalg indstiller: 

 

-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret. 

 

Formandsbeslutning af Udvalg for Teknik  

Formand for Udvalg for Teknik har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 20. februar 

2020. 

 

Borgmester beslutning 

Borgmester har på vegne af Økonomiudvalget godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. 

 

Afgørelse 

Der skal tilføjes ønske om medfinansiering af byggemodning i Kangerlussuaq. 

 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag  

Underskrevet indstilling fra Teknisk udvalg og borgmester. 
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Punkt 16 Forslag til dagsorden - Ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq – det videre 

forløb 

 

Journalnr.: 73.15 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har ved mail den 3. oktober 2018 fremsendt forslag 

om ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq. 

 

Som bekendt har vi en serviceaftale med ACB om, at turistkonsulenten i Sisimiut også servicerer 

Maniitsoq. 

 

Såfremt Gideon Lyberth ikke tager fejl, ser man næsten aldrig turistkonsulenten i Maniitsoq. 

 

I ACB`s rapport har man medtaget, at Maniitsoq er velegnet med en turistkonsulent, og såfremt 

turistkonsulenten ansættes for hele året, kunne turistkonsulenten også servicerer bygderne, hvis 

turistområdet i Maniitsoq skal udvikles. 

 

Derfor foreslår Gideon Lyberth, at der ansættes en turistkonsulent i Maniitsoq, med håb om, at 

kommunalbestyrelsen tager forslaget positivt. 

 

Faktiske forhold 

Arctic Circle Business har én turismekonsulent ansat som bor i Sisimiut. Turismekonsulenten 

dækker således Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og øvrige bygder. Turismekonsulenten vil i 

2018 have 4 ture til Maniitsoq for at servicere turismeaktører i Maniitsoq. Der har ikke været midler 

til at tage på bygdetur i Maniitsoqs bygder i 2018 

Hvis man ansætter en turismekonsulent i Maniitsoq vil ACB indstille til at disse opgaver udføres af 

vedkommende:  

-produktudvikling af aktørernes oplevelser for turister i Maniitsoq og bygder (værtsskabskurser 

mv.) 

-opdyrkning af mulige turismeiværksættere eller guider i området 

-fokusere på serviceniveauet i restaurations- og servicebranchen 

-markedsføringstiltag og strategisk arbejde for Maniitsoq som hval destination 

- udvikling af bygdeturisme for Kangaamiut, Atammik og Napasoq 

-udvikling af flere kulturelle oplevelser for krydstogtsturismen som pt. er lille i Maniitsoq i forhold 

til resten af kysten 

-udvikle mere lystfiskeri, ski og snescooterture, kajakture mv. 

Denne konsulent vil kunne sparre med vores nuværende turismekonsulent som dækker hele 

Qeqqata Kommunia som i forvejen har en stor diversitet.  

  

Hvis man gerne vil udvikle området, skal der ligeledes afsættes penge til transport ud til bygderne, 

hvilket er en dyr omkostning som ACB pt. ikke har kunnet finde finansiering til pga. afslag i vores 

projektansøgninger.  

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at kommunalbestyrelen drøfter sagen. 
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Kommunalbestyrelsens behandling af sagen  

Sagen videresendes til Udvalg for Erhverv og Turisme. 

 

Udvalg for Erhverv og Turisme behandling af sagen 

Under udvalgets møde den 17. december 2018 blev det besluttet, at til mødet i februar skal punktet 

om, hvilket opgaver Turistkonsulenten skal varetage medtages. 

Vi skal til mødet i juni undersøge, hvor godt et samarbejde der er mellem 

bæredygtighedskonsulenten og ACB. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, 

 

-at det skal være op til Arctic Circle Business at vurdere, om der skal ansættes medarbejder i 

Maniitsoq ud fra bevillingens størrelse samt behovet 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at det skal være op til Arctic Circle Business at vurdere, om der skal ansættes medarbejder i 

Maniitsoq ud fra bevillingens størrelse samt behovet 

 

Afgørelse 

Afstemning 

 

For 9: AKH, EO, JE, SDRO, ALO, MB, EF, FO, EJ 

Imod 3: RH, GL, JO 

Blank 1: HF 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Mail fra Gideon Lyberth den 3.10.2018 
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Punkt 17 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelse – Erik 

Jensen 

Journalnr. 01.01.03 

Baggrund 

Erik Jensen blev valgt til kommunalbestyrelsen i valgperioden 1. maj 2017 til 30. april 2021. På 

grund af sit arbejde som folkevalgt for Inatsisartut søgte kommunalbestyrelsesmedlem Erik Jensen 

om orlov for ubestemt tid og fået det bevilget den 26. april 2017.  

 

Erik Jensen har den 3. december 2019 ansøgt om genindtræden i kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer § 54, heraf fremgår: 

Stk.1 Hvis et medlem i løbet af valgperioden anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen, 

afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge. 

Stk. 2. Er anmodningen begrundet i medlemmets helbredstilstand, forretninger eller lignende 

væsentlig årsager, der vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal anmodningen normalt tages 

til følge.” 

 

Faktiske forhold 

Da kommunalbestyrelsesmedlem på orlov kan genindtræde når som helst, må ansøgningen 

godkendes. 

 

Når Erik Jensen genindtræder i kommunalbestyrelsen, må suppleanten i Siumut Efraim Olsen 

fratræde den 31. december 2019. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende: 

 

1. Erik Jensen genindtræder i Kommunalbestyrelsen fra den 1. januar 2020 

2. At Efraim Olsen udtræder af Kommunalbestyrelsen fra den 31. december 2019 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 9. december 2019 på vegne af Kommunalbestyrelsen, 

-at godkende indstillingen 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Erik Jensens ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelsen af 3. december 2019 
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Punkt 18 Borgmesterbeslutning - Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg - 

Siumut 

Journalnr. 01.01.03 

Baggrund 

Da Erik Jensen efter orlov indtræder i kommunalbestyrelsen den 1. januar 2020 anmodes 

koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, om at indstille medlemmer og stedfortræder 

til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

I den forbindelse udtræder Efraim Olsen af kommunalbestyrelsen den 31. december 2019.  

 

Regelgrundlag  

Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 

38.  Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er 

indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den 

samme gruppe.” 

 

Faktiske forhold 

Der skal udpeges ny medlem i: 

Udvalg for Velfærd  

 

Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

Udvalg for Teknik 

Udvalg for Uddannelse 

 

Indstilling 

Siumut anmodes om at komme indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse om udpegning af:  

 

Ny medlem i: 

-Udvalg for Velfærd  

 

Ny stedfortræder i: 

-Udvalg for Teknik 

-Udvalg for Uddannelse 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren besluttede den 10. januar 2020 på vegne af Koalitionen efter at have hørt 

medlemmerne, 

 

-at Erik Jensen udpeges 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
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Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Udvalgsfortegnelse 
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Punkt 19 Orientering fra arbejdsgruppe om arbejdet med implementering af den 

islandske model  

Journal nr. 00.10.01 

 

Baggrund 

I oktober 2018 var kommunalbestyrelsen og chefgruppen på inspirationstur til Island.  

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde d. 25. oktober 2018 hvordan kommunen kan 

arbejde videre med den inspiration man indsamlede i Island.  

Siden har følgende fagudvalg har behandlet sagen: 

 Udvalg for Erhverv og Turisme d. 17. december 2018.  

 Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid 1.februar 2019 

 Udvalg for Familie og Sociale Forhold 21. august 2019. 

 Udvalg for Velfærd 11. december 2019. 

 

Siden starten af oktober har en tværgående arbejdsgruppe bestående af 5 medlemmer af staben i 

Sisimiut og Maniitsoq, idrætskonsulenten i Sisimiut og fritidsinspektøren i Maniitsoq arbejdet med 

at skabe overblik over opgaverne fra de forskellige udvalg og undersøge, hvordan vi bedst får 

implementeret erfaringerne fra Island. Forebyggelseskonsulenterne i Sisimiut og Maniitsoq er også 

blevet inddraget i arbejdet i februar 2020. 

 

I en anden sag på dagsorden ”Samarbejde omkring implementering af den islandske model” tager 

Kommunalbestyrelsen stilling til hvordan kommunen fremadrettet skal arbejde med den islandske 

model. I denne sag beskrives samarbejdet med henholdsvis Planet Youth og Center for 

folkesundhed i Grønland, Paarisa og Departement for Sundhed mere detaljeret. 

 

Regelgrundlag  

Sundheds og forebyggelsespolitik Qeqqata Kommunia 2018 

Qeqqata Kommunias Planstrategi 2018-2022 

 

Faktiske forhold 

Arbejdsgruppen har gennem det seneste 5 måneder arbejdet med en række projekter, som er 

udstukket både politisk og administrativt. I det følgende orienteres om en række af disse projekter.  

 

Gratis idrætsfritidstilbud til børn og unge  

Fra 2020 har Qeqqata Kommunia indført gratis idræt for børn og unge under 18. Kommunen vil 

betale til idrætsforeningerne for deres medlemmer under 18 år. Dette skal forstås at børn og unge 

har frit adgang til foreningsidrætten og ikke selvorganiserede idræt. Denne er finansieret af 

projektet ”Det gode liv – hele livet” og er budgetteret på kr. 125.000. Udvalget for uddannelse har 

godkendt sagen og idrætsforeninger er meget glad for beslutningen. 

 

Socialt ansvar tænkes ind i arbejdet med fritidstilbud  

Samfundskrav for tilskud til rejser for dem der er fyldt 14 år. Den sag har kørt siden 

Kommunalbestyrelsen ordinær møde 07/2018 og endelig sagen er godkendt 02/2020. Formålet er 

sportsfolk der får tilskud til diverse rejser til stævner og grønlandsmesterskaber, ikke kun skal 

modtage penge fra de offentlige, men at de på en eller anden måde må give dem et socialt 

medansvar for at få udbetalt tilskud til rejserne. Ydelserne kan f.eks. være rengøring i byen eller 
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naturen, snerydning ved daginstitutioner, ved kommunale arrangementer og hos ældre m.m. Sagen 

er godkendt og idrætsforeninger modtager det positivt. 

 

Undersøge og beskrive samarbejde med Planet Youth  

Der har været adskillige møder med Planet Youth, omkring muligheden for at indgå et 5-årigt 

projekt. Der har været dialog om en partnerskabsaftale og i den sammenhæng har arbejdsgruppen 

og Planet Youth drøftet spørgeskemaundersøgelser hvert andet år, tidsplan, økonomi, udarbejdelse 

af en samfundsparathedsvurdering (community assesment), afholdelse af wokshop, samt 

forventningsafstemning mellem hvad Planet Youth skal levere og hvad kommunen skal levere.  

 

Undersøge og beskrive samarbejde omkring HBSC-undersøgelsen  
Siden november 2019 har den tværgående arbejdsgruppe samarbejdet med Center for folkesundhed 

i Grønland, Departement for Sundhed og Paarisa om, hvordan vi i fremtiden kan blive bedre til at 

bruge undersøgelsen målrettet i forhold til forebyggelsestiltag. Samarbejdet har betydet løbende 

møder over skype, samt samarbejde omkring en samarbejdsaftale og tidsplan for et fremtidigt 

projekt. Dette samarbejde har medført at vi ser dette samarbejde som et alternativ i forhold til 

tilslutning af medlemskab til Planet Youth, da de eksisterende HBSC-undersøgelser kan anvendes 

og udvides så de bliver hvert andet år og med udvidelse af spørgsmålene specifikt for Qeqqata 

Kommunia. Desuden vil samarbejdspartnere være med til at afholde workshops og igangsætte 

forebyggende tiltag i kommunen. 

 

Beregne økonomiske konsekvenser for forskellige samarbejdsmuligheder  

For begge mulige samarbejdsaftaler er de økonomiske konsekvenser blevet beregnet, så disse kunne 

indgå i beslutningen omkring, hvilken metode og samarbejdspartner man ønskede at tilslutte sig (jf. 

sag fra UU d. 3. februar 2020 og sag på kommunalbestyrelsens møde i dag). Til beregningerne har 

der været indhentet tilbud hos de to mulige samarbejdsparter samt hos udbydere af transport, kost 

og logi, som er de primære udgifter ud over konsulentydelser. 

 

Undersøgelse af muligheden for at gennemføre årlige eller hver anden års trivselsanalyser for 

børn og unge  

HBSC laver landsdækkende trivselsundersøgelser hvert 4. År. HBSC har dog gået med til at kunne 

lave undersøgelser hvert andet år i samarbejde med Qeqqata Kommunia.  

Planet Youth vil lave 3 undersøgelser i løbet af den 5-årige projektperiode som man binder sig til 

ved et medlemskab af Planet Youth dvs. i 2020, 2022 og 2024 (hver andet år). 

 

Udarbejdelse af ekstra spørgsmål til HBSC-undersøgelse  

En af fordelene ved at vælge tilslutning til Planet Youth har været spørgeskemaerne, der bl.a. 

bidrager med at forstå baggrundene for børn og unges adfærd. På disse områder har arbejdsgruppen 

efter grundig gennemgang af både HBSC-undersøgelsen og Planet Youth-spørgeskemaet vurderet, 

at der er nogle mindre mangler i HBSC-undersøgelsen med henblik på at bruge det i arbejdet med 

den islandske model. Derfor har gruppen i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland 

arbejdet med, hvordan man kan udvikle HBSC-spørgeskemaerne til også at indeholde spørgsmål, 

som undersøger årsager til forskellig adfærd. Gennem sammenligning med Planet Youth-

spørgeskemaet og research er arbejdsgruppen i gang med at udvikle de tillægsspørgsmål, som skal 

tilføjes HBSC-undersøgelsen, så den i højere grad adresserer de indsatsområder, man ønsker en 

større forståelse for forud for planlægning og implementering af indsatserne. 
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Planlægning af konference og besøg på Island  

Tre af medlemmerne fra arbejdsgruppen skal deltage i Planet Youth konference ” Prevention is 

possible” i Island fra d. 4-6 marts, der handler om den islandske model og hvordan man 

implementerer den i andre lande. Og i den forbindelse har arbejdsgruppen været kontakt med 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, som er underviser i Reykjavik University at the Department of Sport 

Science. Margrét skaber kontakter til idrætsforeninger som vi kan besøge under vores rejse. Vi har 

desværre ikke så meget tid til at være på ønskelig steder som kommuner mm., da konferencen 

fylder alle dagens skemaer. Men vi planlægger at besøge forskellige foreninger og klubber herunder 

forældreforeningen, dog vil konferencen være en oplagt mulighed for at få kontakter fra både Island 

og andre lande der arbejder med den islandske model med henblik på fremadrettet samarbejde. 

 

Undersøge samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq  

Arbejdsgruppen har undersøgt og kontaktet Kommuneqarfik Sermersooq om at samarbejde 

omkring den islandske model uden det lykkedes, Kommuneqarfik Sermersooq har ikke haft tid til at 

imødekomme vores ønske om at samarbejde eller sparring med hinanden med ’projekter’ og 

erfaringer. 

 

Udarbejde samarbejdsaftaler med Allorfik og SHV 

Udvalg for Familie og Sociale Forhold besluttede ved deres møde d. 21. august 2019 i forbindelse 

med en drøftelse af det videre forløb efter inspirationsturen til Island, at der skulle vedtages 

samarbejdsaftaler med Allorfik og Sundhedsvæsenet. Udvalg for Velfærd blev ved deres møde d. 

12. februar 2020 orienteret om de færdiggjorte og underskrevne samarbejdsaftaler. 

 

Drøfte muligheder for og formen på borgermøder  

Udvalg for Familie og Sociale Forhold (det nuværende Udvalg for Velfærd) besluttede ved deres 

møde d. 21. august 2019, at der skal laves et forslag til kommunalbestyrelsen om at afholde 

borgermøde omkring erfaringer fra studietuen til Island. Derudover besluttede Udvalg for Velfærd 

ved deres møde d. 11 december 2019, at der skal afholdes et tværfaglig seminar for udvalgene. 

 

Både borgermøde og tværfagligt seminar har arbejdsgruppen valgt at udskyde planlægningen af, da 

man ønskede at lave et grundigt forarbejde og have ideer til, hvordan det videre forløb med 

implementering af inspiration fra Island kunne udforme sig. Arbejdsgruppen vurderer nu, at det vil 

være muligt at afholde både tværfagligt seminar samt borgermøde i foråret 2020 omhandlende det 

hidtidige arbejde samt planerne for det videre arbejde. Arbejdsgruppen vil påbegynde disse opgaver 

i nærmeste fremtid. 

 

Opstart af muligt samarbejde med forældrerådet i Sisimiut 

I november kontaktede arbejdsgruppen det nu opstartede forældreråd i Sisimiut som gerne vil 

inddrages og høres i forbindelse med mulige tiltag omkring forældreinddragelse f.eks. 

forældrekontrakter mm. 

 

Undersøge og arbejde med muligheder for fritids- og sommerjob (samarbejde med Majoriaq)  

Planlægning for muligheder for fritids- og sommerjobs påbegyndt sammen med Centerlederne i 

Majoriaq både for Maniitsoq og Sisimiut. Maniitsoq Majoriaq kører allerede sommerprogram for 

sommerjob med ca. 12-15 personer, hvor de arbejder i naturen. Det skal undersøges samme 

mulighed for Sisimiut. Der kan søges tilskud til Selvstyret fra Majoriaq til forskellige aktiviteter, 

f.eks. til at bygge hytter som Majoriaq kan benytte sig af og som de selv bygger i samarbejde med 

unge.  
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Der planlægges/undersøges flere muligheder for sommerjobs i samarbejde med staben og 

centerlederne. Det kan nævnes at Majoriaq tilbyder allerede jobtræning til unge i alderen 15-29 

årige. 

 

Brainstorming omkring ideer til mere bevægelse i skolerne og opstart til fondsansøgning  
Som en del af samarbejdet med Center for folkesundhed i Grønland ønsker arbejdsgruppen at 

igangsætte tiltag der giver mere bevægelse i skoledagen og planlægger en fondsansøgning i 

samarbejde med Center for folkesundhed i Grønland som sendes i marts.  

 

Der ønskes at afholdes 2 workshops om bevægelse med deltagere fra skolerne hvor der også 

introduceres en Qeqqata bevægelsespakke, der indeholder udstyr, redskaber og ideer til aktiviteter, 

som gør det nemt at komme i gang med at få mere bevægelse ind i skoledagen.   

 

Indtænke planstrategien og sundheds- og forebyggelsespolitikken i arbejdet  

For alle delprojekterne gælder det, at sundheds- og forebyggelsespolitikken samt planstrategien er 

tænkt ind i arbejdet. Indsatserne er i overensstemmelse med de visioner og målsætninger, man her 

har opstillet. 

 

Tidsplan for arbejdet  
Arbejdsgruppen har prioriteret i sær at have fokus på at undersøge muligheden for hvordan vi 

konkret implementerer den islandske model der baserer sig på 4 trin identificering af problemer ud 

fra 1) spørgeskemaundersøgelse 2) diskussion af resultater via workshops 3) på baggrund at data og 

diskussioner igangsættes lokale tiltag 4) evaluering af de igangsatte tiltag og tilpasning.  

 

I den sammenhæng har arbejdsgruppen haft fokus på et undersøge fordele og ulemper samt priser 

for 2 forskellige metoder til at gøre dette på, som bliver besluttet på et andet punkt på dagsordenen.   

Det betyder at vi har valgt at sætte en del opgaver som kodeks for hjemmetider, forældrekonktrakter 

og borgerinddragelse på standby, indtil at rammerne for arbejdet er på plads. Ifølge tidplanen vil 

disse aktiviteter prioriteres i løbet af det kommende år. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Arbejdet bygger på den islandske model, og indsatserne forankres lokalt og inddrager samfund og 

familier med det formål at skabe en langvarig positiv og bæredygtig forandring for Qeqqata 

Kommunias børn og unge. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Se dagsordenspunktet ”Samarbejde omkring implementering af den islandske model”  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen 

-at tage orienteringen til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Efter embedsmænd har været en tur til Island laver de rapport til 

kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 20 Orientering om ”Det gode liv – hele livet”  

Journal nr. 42.00 

 

Baggrund 

Den 24. januar 2019 blev kommunens store tværfaglige projekt: ”Det gode børneliv” i Qeqqata 

Kommunia evalueret, og organiseringen af projektet blev ændret. Formålet med ændringen er 

hovedsageligt at samle alle de tværgående projekter på social- og uddannelsesområdet, og 

implementere nye projekter i grupperne med afsæt i kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik, 

Qeqqata Modellen, bæredygtighedsprojektet og planstrategien.  

 

Regelgrundlag  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder 

Sundheds- og forebyggelsespolitik Qeqqata Kommunia 2018 

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia arbejder målrettet for det gode børneliv ved at implementere anbefalinger fra 

børnerettighedsinstitution. Sundheds- og forebyggelsespolitik påpeger, at fastholde de ældres 

livskvalitet og identitet, samt sikre borgere med handicap lever et værdigt liv i lighed med andre 

borgere. 

 

30. september 2019 fik projektet Det gode liv – hele livet fik bevilling på 2,3 mio. kr. 

17. december 2019 anmodes der om en omplacering af de ubrugte midler fra året 2019 til året 2020 

som er på 2.050.255 kr.  

 

Det har af flere årsager ikke været muligt at bruge midlerne i 2019. af årsager kan nævnes: 

- Det har krævet forberedelse og undersøgelse at finde ud af, hvordan midlerne bruges bedst. 

- Nogle midler skal benyttes til afholdelse af kurser, hvor kursuslederne ikke har haft 

mulighed for at afholde kursus i 2019. 

- Andre midler forventes at blive anvendt til rejsepsykolog, men der er mange måneders 

ventetid hertil. 

 

Styregruppen har afholdt møde den 12. februar 2020, hvor det er blevet foreslået at der sker 

reorganisering af tovholder-funktionen i de 7 grupper. Baggrunden til at områdecheferne er 

tovholdere i de 7 undergrupper for Det gode liv – hele livet er/var, at chefområderne kunne finde 

midler til delprojekterne fra deres områder. Nu har projektet fået tildelt midler, og 

stabsmedarbejderne kan overtage tovholder-funktionerne for grupperne, således områdecheferne 

kan blive aflastet med deres opgaver.  

 

Der er 62 aktive delprojekter (markeret med gult og rødt i bilag 1) og 67 gennemførte delprojekter 

(markeret med grønt i bilag 2), hvor nogle af projekterne afholdes løbende, da det er implementeret 

i driften. 15 delprojekter som er sat som budgetønsker (markeret med blåt i bilag 3). 

 

Bæredygtige konsekvenser 

At prioritere kommunens projekt ”Det gode liv – hele livet” er med til at sikre en bæredygtig 

fremtid for vores samfund, hvor borgere i alle aldre i Qeqqata Kommunia trives og lever et sundt og 

aktivt liv.   
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Efter projektet Det gode liv – hele livet fik midler, har det betydet at flere delprojekter er 

gennemførte og der planlægges flere delprojekter efter MIO’s rejserapport, koalitionsaftalen, 

Planstrategien og Sundheds- og forebyggelsespolitikken. Administrativt har projektet været med til 

at styrke tværfaglig samarbejde i Qeqqata Kommunia. 

 

Administrationens vurdering 

Det er ønskeligt at der årligt afsættes beløb til vedligeholde af projekterne for Det gode liv – hele 

livet.  Der skal føres tilsyn i form af status på forbruget, hvor der ligeledes også føres tilsyn med, 

om forbruget er faldende.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at orientering om ”Det gode liv – hele livet” tages til efterretning  

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1) Oversigt over delprojekter - aktive 

2) Oversigt over delprojekter – gennemførte 

3) Oversigt over delprojekter - budgetønsker 
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Punkt 21 Borgmesterbeslutning - Omplacering af midler under projektet ’Alle Kan 

Bidrage’ fra 2019 til 2020 
 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Projektet ’Alle kan bidrage’ modtog midler fra bæredygtighedspuljen i april 2019. Da disse midler 

ikke kan nå at udnyttes inden udgangen af 2019 anmodes der om en omplacering af de ubrugte 

midler fra året 2019 til året 2020. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Projektet ’Alle Kan Bidrage’ blev i april tildelt 186.350 kr. fra den interne bæredygtighedspulje. 

Pengene blev givet til at lave en kampagne med det formål at udbrede oplysning og viden om 

personer med handicap i arbejde, udarbejde informationsmateriale til virksomheder og 

sagsbehandlere, afholde workshops med relevante parter samt afholde informationsmøder i Sisimiut 

og Maniitsoq hvor materialet fremlægges. Pga. personaleudskiftning i administrationen hos Qeqqata 

Kommunia kan projektet ikke afsluttes inden for den planlagte tidsramme, hvorfor der anmodes om, 

at ubrugte midler kr. 105.770 omplaceres til år 2020, således at projektet kan fuldføres. Det anses 

som værende realistisk, at projektet kan afsluttes inden for regnskabsåret 2020. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Midlerne er givet til et bæredygtigt projekt, og det vil fremme den bæredygtige udvikling i 

kommunen, at der gives mulighed for, at projektet gennemføres ved at overføre midlerne til næste 

regnskabsår. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Budget 2019 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

3701013532 Bedre Familieliv 186.350 -105.770 80.580 

 I alt 186.350 -105.770 80.580 

 

Budget 2020 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

545010000-

0601020000-

010500-

113180500-21018-

500223 

Bedre Familieliv 0 105.770 

 

105.770 

 I alt 0 105.770 105.770 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til næste regnskabsår, da det vil medvirke til, at 

det bæredygtige projekt kan gennemføres, og at der bliver mulighed for at gennemføre et allerede 

planlagt og igangsat projekt. 
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Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at de resterende midler for projekt ’Alle Kan Bidrage’ indeværende år 2019 overføres til år 2020 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget godkendte den 17. december 2019 indstillingen. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren beslutter den 19. december 2019 på vegne af Kommunalbestyrelsen,  

 

-at de resterende midler for projekt ’Alle Kan Bidrage’ indeværende år 2019 overføres til år 2020 

 

 Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 22 Borgmesterbeslutning - Omplacering af midler under projekt ’Det Gode Liv – 

Hele Livet’ fra 2019 til 2020 
 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen tildelte i september (kommunalbestyrelsens ordinære møde 05/2019 d. 30. 

september 2019 pkt. 13) midler til projektet ’Det gode liv – hele livet’. Da disse midler af 

forskellige årsager ikke kan nå at udnyttes inden udgangen af 2019 anmodes der om en omplacering 

af de ubrugte midler fra året 2019 til året 2020. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Projektet ’Det gode liv – hele livet’ modtog i september en tillægsbevilling på kr. 2.297.000. Det 

har af flere årsager ikke været muligt at bruge midlerne i indeværende år. Af årsager kan nævnes: 

- Det har krævet forberedelse og undersøgelse at finde ud af, hvordan midlerne bruges bedst 

- Nogle midler skal benyttes til afholdelse af kurser, hvor kursuslederne ikke har haft 

mulighed for at afholde kursus i indeværende år. 

- Andre midler forventes at blive anvendt til rejsepsykolog, men der er mange måneders 

ventetid hertil. 

- Tovholderen for gr. 1, som har modtaget en stor andel af midlerne, holder orlov på ubestemt 

tid. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Midlerne er givet til bæredygtige projekter, og det vil fremme den bæredygtige udvikling i 

kommunen, at der gives mulighed for, at projekterne gennemføres ved at overføre midlerne til 

næste regnskabsår. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Budget 2019 

 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

49-03-00-00-01 Social trivsel 950.000 -950.000 0 

49-03-00-00-02 Forældreansvar 157.000 -157.000 0 

49-03-00-00-03 Særlige behov 380.000 -270.300 109.700 

49-03-00-00-04 Tidlig indsats 140.000 -64.455 75.545 

49-03-00-00-05 Plejefamilier 170.000 -158.500 11.500 

49-03-00-00-06 Aktiv fritid 450.000 -400.000 50.000 

49-03-00-00-07 Sund og aktiv 

aldring 

50.000 -50.000 0 

 I alt 2.297.000 -2.050.255 246.745 
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Budget 2020 

 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21210-

500207 

Social trivsel 0 950.000 950.000 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21211-

500208 

Forældre ansvar 0 157.000 157.000 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21212-

500209 

Særlige behov 0 270.300 270.300 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21213-

500210 

Tidlig indsats 0 64.455 64.455 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21214-

500211 

Plejefamilier 0 158.500 158.500 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21215-

500212 

Aktiv fritid 0 400.000 400.000 

545010000-

0601020000-

010500-

122082100-21216-

500213 

Sund og aktiv 

aldring 

0 50.000 50.000 

 I alt 0 2.050.255 2.050.255 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til næste regnskabsår, da det vil medvirke til, at 

de bæredygtige projekter kan gennemføres, og at der bliver mulighed for at forberede og undersøge 

forholdene omkring projekterne inden gennemførsel. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at de resterende midler for projekt ’Det gode liv – hele livet’ indeværende år 2019 overføres til år 

2020 
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Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget godkendte den 17. december 2019 indstillingen. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren beslutter den 19. december 2019 på vegne af kommunalbestyrelsen,  

 

-at de resterende midler for projekt ’Det gode liv – hele livet’ indeværende år 2019 overføres til år 

2020 

 

 Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 23 Orientering om henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører 

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq i 2019  

Journalnr.  40.00.01 

 

Baggrund 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia ønsker, at der skabes mere åbenhed omkring antallet af 

henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører Området for Familie i Sisimiut og 

Maniitsoq. 

 

Området for Familie i Qeqqata Kommunia skal fremadrettet efter udgangen af hvert år orientere 

Udvalg for Velfærd, ved at fremlægge antallet af henvendelser, samt årsagen for borgeres 

henvendelser til Ombudsmanden i Grønland. 

 

Regelgrundlag 

Ingen bemærkning.  

 

Faktiske forhold 

I 2019 har Området for Familie i Sisimiut modtaget 4 henvendelser og Området for Familie i 

Maniitsoq har modtaget 1 henvendelse fra Ombudsmanden i Grønland. 

 

Tabel 1 Oversigt over henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke. 

    

Bæredygtige konsekvenser 

Område for Familie anser det for givtigt at skabe åbenhed omkring henvendelser fra 

Ombudsmanden i Grønland. 

 

Administrationen vurdering 

Området for Familie er som udgangspunkt tilfreds med, at nogle borgere henvender sig til 

Ombudsmanden i Grønland, og at de derved benytter deres mulighed for at klage over enten 

afgørelser eller forhold i deres personsager. 

 Antal henvendelser 

 Sisimiut Maniitsoq 

Borgers klage over Qeqqata Kommunia, der 

vedr. borgerens anmodning om hjemgivelse 

af borgeren børn. 

1  

Borgers klage over Qeqqata Kommunia, der 

vedr. kommunens vejledningspligt.  

1  

Borgers klage over Qeqqata Kommunia, der 

vedr. kommunens sagsbehandlingstid 

1  

Borgers klage over Qeqqata Kommunia, der 

vedr. kommunens manglende svar på 

borgerens ansøgning om førtidspension. 

1  

Klage fra beboer på Angerlarsimaffik 

Neriussaaq 

 1 

I alt  4 1 
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Indstilling 

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq indstiller til godkendelse i Udvalg for Velfærd 

- at tage orienteringen om henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland til efterretning.  

- at sagen videresendes som orienteringssag til Kommunabestyrelsen  

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 22. .anuar 2020 taget sagen til efterretning og sagen videresendes 

som orienteringssag til Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Henvendelse til Ombudsmanden fra en borgere i Sisimiut 

2. Henvendelse til Ombudsmanden fra en borgere i Sisimiut 

2.b Qeqqata Kommunias svar til Ombudsmanden  

3. Henvendelse til Ombudsmanden fra en borgere i Sisimiut 

3.b Qeqqata Kommunias svar til Ombudsmanden  

4. Henvendelse til Ombudsmanden fra en borgere i Sisimiut 

4.b Qeqqata Kommunias svar til Ombudsmanden  

5. Henvendelse til Ombudsmanden fra en borgere i Maniitsoq 

5.b Qeqqata Kommunias svar til Ombudsmanden  

 

 

  



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

69 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 24 Orientering om henvendelse fra ledende regionslæge vedrørende hjemløse Sisimiut 

Journalnr.: 44.18 

 

Baggrund 

Området for Familie modtog den 13.11.2019 en mail fra ledende regionslæge Helle Olsen, stilet til 

Kommunalbestyrelsens familie og socialudvalg.  

 

Mailen vedrører hjemløse og de udfordringer sundhedsvæsenet oplever, når hjemløse borgere 

henvender sig eller er indlagte.  

 

Regelgrundlag  

Intet at bemærke 

 

Faktiske forhold 

Ledende regionslæge Helle Olsen har sendt mail til Qeqqata Kommunia, hvor der gøres 

opmærksom på, at sundhedsvæsenet har udfordringer med hjemløse borgere, både ved konsultation 

og ved indlæggelser. 

 

Når hjemløse borgere er indlagte og færdigbehandlede, har sundhedsvæsenet det svært med at 

udskrive dem til ingenting, det vil sige, at de ikke udskrives til en bolig. 

 

Ledende regionslæge gør Qeqqata Kommunia opmærksom på, at der mangler et herberg for 

hjemløse, som borgerne kan udskrives til. Når hjemløse borgere ikke har et sted at udskrives til, og 

det fremmer ikke borgernes sundhedstilstand, at de ikke kan udskrives til en bolig. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Hjemløshed er i sig selv en katastrofal tilsand at være i for de borgere, der intet hjem har. 

Så det er først bæredygtigt, hvis bare en eller flere hjemløse borgere får et sted at være, og derved 

kan få sine basale behov opfyldt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Intet at bemærke 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie ser positivt på henvendelsen fra ledende regionslæge, og kan godt forstå at det 

giver udfordringer at have borgere indlagte, der er hjemløse. 

 

Området for Familie kender godt til problematikker med hjemløse borgere, og Området for familie 

har også udfordringer med denne gruppe af byens borgere. 

 

Området for Familie ved også godt, at flere af disse borgere har huslejerestance til boligselskabet 

Ini enten her i Sisimiut, eller andet sted i Grønland. Har borgerne restance i en anden by, kan der 

ikke anvises dem bolig, uanset hvor i landet, de bor, da INI er et landsdækkende boligselskab. 

 

Flere hjemløse borgere søger socialbolig uden at de opfylder vedtægterne, og deres hjemløshed i sig 

selv giver dem ikke ret til en plads på ventelisten til socialbolig. 
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Området for Familie kan oplyse, at Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender er ved at opstarte en 

følgegruppe på landsplan, der skal arbejde med socialt udsatte borgere herunder også de hjemløse 

borgere. 

 

Arbejdet starter op i starten af december 2019 og skal forløbe frem til april 2020. 

Der skal være deltagelse i denne følgegruppe fra Området for Familie med en deltager.  

 

Området for Familie kan oplyse, at der pr. 25. november 2019 i hele Qeqqata Kommunia er 

nedenstående oplysninger vedrørende borgere, der er hjemløse, delt op i følgende kategorier: 

- Visiteret til genhusningslejligheder 

- Sømænd uden adresser 

- Ukendte adresser 

- Uden fast bopæl 

- Vagabond 

 
 Maniitsoq Sisimiut I alt 

Bor i genhusningslejligheder 

(Indenfor 2 måneder) 

15 8 23 

Sømænd uden adresser 11 9 20 

Ukendt adresse 

(om de er i byen eller om de er 

rejst er ukendt) 

59 57 116 

Uden fast bopæl 

(Udrejst fra byen, men ikke har 

tilmeldt sig til den nye adresse) 

2 12 14 

Vagabond 0 3 3 

I alt   176 

 

Administrationens indstilling 

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Velfærd 

- at tage orienteringen fra ledende regionslæge om hjemløse til efterretning 

- at drøfte problematikken om at de hjemløse, der er færdigbehandlede, udskrives. 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Beslutning ved møde i udvalget den 11. december 2019: Gennem konto 49 eller gennem 

omplacering, skal nuværende hjemløse have mulighed for overnatningssted. Sagen videresendes til 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Administrationen besvarer regionslægen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at tage orientering til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 

 

 

71 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Bilag 

1. Mail fra ledende regionslæge Helle Olsen vedrørende hjemløse 13.11.2019  

2. Invitation fra Selvstyret til deltagelse i følgegruppe vedrørende socialt udsatte voksne 

18.11.2019   
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Punkt 25 Orientering vedr. ny lovgivning for tilskud istandsættelse, forbedring eller 

udvidelse pr. 1. januar 2020 

 

Journalnr. 37.00 

 
Baggrund 

Naalakkersuisut har med virkning fra 1. jan. 2020 vedtaget Inatsisartutlov nr. 36 af 28. nov. 2019 

om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering.  

 

Kommunalbestyrelsen kan fra 1. jan. 2020 yde tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse 

til boliger, hvor der er et lån fra Grønlands Selvstyre, eller såfremt der har været et lån fra 

Grønlands Selvstyre med de nuværende ejer som låntagere. 

 

Kommunalbestyrelsen har ved uddelegering bemyndiget Borgmesteren til at træffe afgørelse i sager 

om lånetilsagn. Der ønskes en tilsvarende præcisering af Kommunalbestyrelsens uddelegering til 

Borgmesteren i sager om tilskud til istandsættelser.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017. 

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Naalakkersuisut har på EM-2019 vedtaget ny inatsisartutlov som et tillæg til Inatsisartutlov nr. 39 af 

23. nov. 2017, hvorefter Kommunalbestyrelsen nu kan yde både lån og tilskud til opførelse, 

istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger. Til denne lov er der indsat et nyt kapitel 4a om 

tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse. 

 

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, forbedring eller 

udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig 

årlig husstands-indkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få 

en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst. 

 

Kommunalbestyrelsen kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, 

eller såfremt der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere. 

 

Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud, såfremt der inden for de seneste 60 måneder før 

ansøgningstidspunktet er ydet tilskud fra det offentlige til istandsættelse, forbedring eller udvidelse 

af boligen. 

 

Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud til boliger, der er beliggende på lokaliteter, hvor der i 

almindelighed kan opnås bank- eller realkreditlån med pant i boligen. 

 

Det betyder i praksis, at tilskudsmidler efter denne lov udelukkende kan placeres i kommunens 6 

bygder, idet Maniitsoq og Sisimiut i almindelighed kan opnå bank- eller realkreditlån. 

 

Kommunalbestyrelsen skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til:  

 

1) omfanget af den ønskede renovering,  
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2) udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv 

at forestå arbejdet, samt  

3) boligens alder og markedsmæssige værdi. 

 

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af en 

bolig og herunder om administration, udbetaling og tilskudsberettigede arbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt at give endnu mere favorable boliglån og tilskud end hidtil.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er uvist, hvor stor efterspørgslen vil blive som en konsekvens af de forbedrede tilskudsforhold.  

 

Kommunerne er med bloktilskudsaftalen for 2020 blevet kompenseret med samlet 10 mio. kr., 

hvoraf Qeqqata Kommunia har fået 1,756 mio.kr.  

 

Kommunalbestyrelsen må således forvente, at der skal afsættes yderligere ressourcer til såvel 

tilskudskapital som administrativ sagsbehandling. Komplicerede og uoverskuelige 

beregningsmetoder for tildeling af tilskud gør ikke opgaven mindre krævende. 

 

Som en konsekvens af den nye lovgivning vedr. boligfinansiering vil der blive oprettet en konto 

specielt til dette låneformål. 

 

Administrationens vurdering  

Det er administrationens vurdering, at denne nye mulighed for tildeling af offentlige tilskudsmidler 

til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af ejerbolig vil øge interessen for disse favorable 

tilskud i bygderne.  

 

Det vurderes dog, at betingelserne for at være tilskudsberettiget kan indsnævre ansøgningskredsen 

og sætte en naturlig afgrænsning for potentielle ansøgere. Specielt når størrelsen af skattepligtig 

indkomst og tidligere afgivne tilskud samt det, at der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, 

eller at der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere, indgår i 

beslutningsgrundlaget for tilskud. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,  

 

-at der med udgangspunkt i kommunens andel af øget bloktilskud for 2020 gives tillægsbevilling til 

boligtilskud på 1,756 mio.kr. for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023. Bevilling placeres på ny 

etableret konto. 

 

-Det indstilles tillige, at Borgmesteren, i lighed med uddelegering i sager om tilsagn til boliglån, 

gives bemyndigelse til at træffe afgørelse i ansøgninger om boligtilskud efter Inatsisartutlov nr. 36 

af 28. nov. 2019 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 18. februar 2020 taget sagen til efterretning. Borgerne skal 

orienteres. 
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Indstilling  

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering (GRL / DK) 

2. Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. 

november 2017 om boligfinansiering (GRL / DK) 
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Punkt 26  Midlertidig hjem og værested til hjemløse 

 

Emne: Midlertidig hjem og værested til hjemløse 

 

Sidste år om foråret kom jeg med et forslag om, at oprette et midlertidig hjem til hjemløse, og det 

blev indstillet af Kommunalbestyrelsen, at den skal med i budgetseminaret, men desværre kom den 

ikke med i prioriteringen. Sagen bliver ikke til noget, selvom flere 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kommer med andre lignende forslag og der drøftes om det. 

 

Jeg vil atter komme med forslag om at oprette en midlertidig hjem til hjemløse ved at give særlig 

bevilling, samt at der oprettes værested hvor man kan få varme i løbet af dagen i begge byer i 

Qeqqata kommunia. 

 

Vejret har været dårligt på det sidste, jeg blev kontaktet af bekymrede medborgere, hvor de var 

bange for at støde ind i nogen i kældrene, da det er så koldt. 

Det er derfor på sin plads at gøre noget nu, det er jo i vores, os folkevalgtes, hænder at arbejde for 

borgerne i Qeqqata Kommunia, uanset deres situation. 

 

Det må være rigtig hårdt at befinde sig i sådan situation, og hvis man vil komme videre og være 

selvhjulpen,  så er, at have et trygt hjem/sted det første man har behov for, og enhver person har ret 

til det. Alle kan havne i sådanne situation på grund af forskellige livsoplevelser. 

 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggende og Justitsområdet har ellers startet et 

landsdækkende projekt, vi kan ikke vente - ligesom hjemløse ikke kan vente på et sted de kan 

komme ind til - det er ikke fair hvis vi lader dem vente i det kolde og hårde vejr. Vi er nød til at vi 

gøre noget. 

 

Forslagsstiller 

Evelyn M. Frederiksen 

Siumut 

 

Indstilling 

Det indstilles at kommunalbestyrelsen drøfter sagen. 

 

Afgørelse 

Evelyn Frederiksen kræver at der arbejdes konkret for etablering af midlertidigt hjem og værested, 

og at samarbejde med de frivillige.  

Henrik Fleischer finder det vigtigt, at oplære de hjemløse med hensyn til at de kan få eget hjem. 

Sagen videresendes til Udvalg for Velfærd. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 27 Formandsberetninger 

 

Afgørelse 

Formandsberetninger taget til efterretning med bemærkninger. 

 

 

Bilag 

Formandsberetninger 
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Punkt 28 Eventuelt 

 

Evelyn Frederiksens spørgsmål vedrørende opkvalificering af medarbejdere på Plejehjemmet 

Qupanuk blev besvaret af kommunaldirektøren. Hendes spørgsmål om snerydning ved de ældres 

hjem blev besvaret af teknisk chef. På spørgsmål om boligstøttehuse blev besvaret af borgmester. 

På Evelyn´s spørgmål om coronavirus besvarede kommunaldirektøren. 

 

På Juliane Enoksens spørgsmål, hvordan det står til på kirkegården såfremt et eventuelt massedød 

finder sted, blev besvaret af Frederik Olsen. På hendes spørgsmål om beredskab på internationale 

indgange til Grønland blev besvaret af kommunaldirektøren. 

 

 

 

 


