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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

Juliane Enoksen – til eventuelt, busordning til ældre  

Emilie Olsen – har også noget til eventuelt 

 

Dagsorden er godkendt 
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Punkt 02 Tillægsbevilling - konto 85 – Rente af indestående i pengeinstitut 

Journalnr. 06.02.01  

 

Baggrund 

I forbindelse med budgetopfølgning er det konstateret, at renter vedr. kontant indestående i 

pengeinstitut ikke er budgetfastlagt.  

 

Regelgrundlag 

Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens ansvar.  

Økonomiudvalget er ansvarlig for afdeling 537000000.  

 

Faktiske forhold   

Som følge af den nuværende rentesituation bliver der ikke tilskrevet renteindtægter af det kontante 

indestående i pengeinstitut, men derimod renteudgifter.  

 

For 2019 er denne renteudgift bogført med i alt 1.196.234 kr. På KB-møde 04/2019 blev der givet 

tillægsbevilling for 2019 på 900 tkr. 

 

Da renteudgiften er ikke budgetlagt vil det være forsvarligt at budgettere denne udgift for 2020 + 

overslagsårene 2021 – 2023 med 1,5 mio.kr. for hvert af årene, jf. nedenstående skematisk oversigt. 

 

  Bevilling 2020 2021 2022 2023 

537000000  

1601020000 
          

134010100   010500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 

            

I alt    1.500 1.500 1.500 1.500 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samlet vil det få de økonomiske konsekvenser for det kommunale budget som vist ovenfor  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tillægsbevilling er nødvendig for at få et 

retvisende budget. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,  

 

-at der gives tillægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. i budget 2020 + overslagsårene som vist i 

skematisk oversigt 

 

Afgørelse 

Indstillingen er godkendt 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 03  Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift 

   af Majoriaq 2019 

Journalnr. 51.10.01 

Baggrund 

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked har d. 3. januar 2020 fremsendt 

udkast til Resultatkontrakt mellem Kommune og Selvstyret om drift af Majoriaq centre for 2020 til 

forhandling indeholdende:  

- Udkast til Resultatkontrakt om drift af Majoriaq 2020 

- Beregning 2020 vedr. det ordinære driftstilskud 

- Beregning ud fra værdi af en elevkvote.  

 

Udkastet til Samlet tilskud til Majoriaq vedr. vejlednings- og opkvalificeringsdel ser således ud: 

 

Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.403.588   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.955.589   62 

Driftstilskud VM-instruktører 740.000    

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Bygdevejledning 120.000 x   

Værksteder 1.707.708 x 47 

I alt 6.586.885   175 

 

Ændringerne i udkastet er som følger: 

- Driftstilskuddet til Sisimiut foreslås stiger med kr. 178.293,- 

- Driftstilskuddet til Maniitsoq foreslås nedsat med kr. 163.319,- 

- Værkstedernes andel foreslås stiger med kr. 17.961 

- Andelen til ikke boglig forløb foreslås uændret 

- Bygdevejledningen foreslås uændret 

- Driftstilskuddet til VM-instruktører foreslås nedsat med kr. 15.000,- 

 

Begrundelsen for forslaget om nedsættelse af driftstilskuddet til Majoriaq i Maniitsoq er, at antallet 

af elever i år 2018 er faldet i forhold til antallet af elever i 2017.  

Driftstilskuddet til VM-instruktører gives på baggrund af antal gennemførte VM-forløb pr. 

arbejdsledig. 

 

Overordnet foreslås en stigning på resultatkontraktet med kr. 17. 935,- i 2020 i forhold til 

resultatkontraktet i 2019. 

Departementet bemærker at by-inddelingen af driftstilskud er vejledende. Kommunen kan fordele 

midlerne efter de behov, der er i de forskellige byer. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. 
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Faktiske forhold 

Ved møde afholdt af Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked i dagene 4.-

5. december 2019, omkring evaluering af Majoriaq, blev redegjort omkring den resultatkontrakterne 

for Majoriaq. Ved selvstyrets sparerunde er økonomien i departementet nedsat betydeligt, og 

departementet har lagt et budget for deres område, hvor opgaven var, at det skulle ikke gå ud over 

resultatkontrakterne. 

Resultatkontrakterne beregnes ud fra et omfattende afrapportering fra Majoriaq-centrene. 

 

Ved dette møde drøftedes enkeltdelene på resultatkontrakterne mellem departementet og 

kommunerne. Her fremgik det, at bygdevejledning er nedsat til alle kommunerne på nær til Qeqqata 

Kommunia, der får uændret beløb, idet rejser til bygderne i Qeqqata Kommunia ikke er helt billig. 

 

Efter modtagelse af udkast til Resultatkontrakt den 3. januar 2020 er afholdt flere forhandlinger 

mellem Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked og Qeqqata Kommunia 

om fremsendte udkast den 10. januar, efter forudgående møder mellem fg. Uddannelsesdirektør, 

uddannelseschef og centerlederne. Ved mødet fasthold departementet forslagets enkelte dele, ud fra 

den begrundelse, at nedsættelsen af driftstilskuddet til Majoriaq i Maniitsoq skyldes et fald i 

registrerede elever noteret ved afrapporteringen fra Majoriaq centrene og at trods et fald i midlerne 

til bygdevejledning til de andre kommuner har Qeqqata Kommunia fastholdt uændrede midler. 

 

Dog er midlerne til VM-forløbet blevet forhøjet med kr. 15.000,- som nu er indarbejdet i 

resultatkontrakten. 

Således ser de samlede tilskud til Majoriaq sådan ud: 

 

Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.403.588   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.955.589   62 

Driftstilskud VM-instruktører 755.000    

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Bygdevejledning 120.000 x   

Værksteder 1.707.708 x 47 

I alt 6.586.885   175 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at 

komme videre. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samlet er det administrationens opfattelse, at selv om driftstilskuddet til Majoriaq Maniitsoq er 

foreslået kr. 163.000,- lavere end forrige år, så er den overordnede stigning på kr. 17.961,- til begge 

centre i forhold til resultatkontrakten i 2019 meget rimelig. Dette skal ses i lyset af faldet i 

departementets budget og i forhold til andre kommunernes resultatkontrakter. 

 

Majoriaq i Maniitsoq oplyser at Majoriaq Maniitsoq igennem de seneste år har oplevet et fald i antal 

ansøgninger af elever, men at eleverne i Pilersitsivik er meget stabile, og udviser et fortsat behov 

blandt unge-målgruppen. I år arbejder Majoriaq i Maniitsoq på en stigning i antallet af ansøgere 
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til FA ved at indkalde unge der har færdiggjort folkeskolen, og som ikke er gået i gang med en 

uddannelse.   

 

Den overordnede stigning på resultatkontraktet foreslås dermed at blive på kr. 32.935,- i 2020 i 

forhold til resultatkontraktet i 2019. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ligesom de andre kommuner er nødsaget 

til at underskrive serviceaftalen. Derudover kan der ligesom de forrige år søges om 

udviklingsprojekter til departementet.  

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse  

 

-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 

underskrives og sagen sendes videre til økonomiudvalget 

 

Uddannelsesudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 4. marts 2020 givet afslag for indstillingen og henvist til 

økonomiudvalget at vurdere om, prisudviklingen for aftalen er passende. 

 

Økonomiområdets vurdering 

Kommunen har ikke fået budget fremskrivningsprocent endnu. Prisfremskrivningen plejer at være 

på godt 1 procent. Imidlertid fås først den rigtige prisfremskrivning slut denne måned eller i 

begyndelsen af april. 

 

Men 1% fremskrivning, jf tabellen, ville være på 65.869 kr., på driftstilskud alene på kr. 41.142. 

Men procenten kan nok blive op til 1,3 til 1,5%. 

 

Derfor er tilbuddet nok lidt i den lave ende. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Økonomiudvalget  

 

-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 

underskrives og sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen 

 

Afgørelse 

Indstillingen er godkendt 

 

Bilag 

1. Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 
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Punkt 04 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 33. for Sømandshjem og Kalaallit 

Guest House i Sisimiut 

Journalnr. 16.03.01.01  

Baggrund 

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at sikre mulighed for en fortsat udvikling 

Sømandshjemmet i Sisimiut og Kalaallit Guest House ved Frederik den IX Plads. Sømandshjemmet 

har henvendt sig med udvidelsesplaner og da Kalaallit Guest House delvist er brændt forventes det 

at det skal renoveres og evt. udvides hvorfor der er indarbejdet mulighed herfor. 

Aktiviteterne stemme godt sammen med Qeqqata Kommunia’s satsning på udbygning af turismen, 

ved Aqqutikiitsoq gletcheren, langs vejen til Kangerlussuaq og i forbindelse med Unesco-området 

Aasivissuit – Nipisat m.v. 

 

Regelgrundlag  

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 

planlægning og arealadministration, med senere ændringer. 

 

Faktiske forhold 

Med dette kommuneplantillæg åbnes der mulighed for at Sømandshjemmet kan udbygges i henhold 

til deres egen udbygningsplan med ca. 2300 m2, således at værelseskapaciteten forøges væsentligt 

samtidig med at der indrettes konference faciliteter. Der ønskes opført bolig for Sømandshjemmets 

bestyrerpar, ligesom der ønskes indrettet personale boliger i den østligste del af Sømandshjemmet. 

Det er fra Sømandshjemmet ønsket at plangrundlaget kan være klar i foråret 2020, så man kan 

etablere de første etaper at byggeriet i 2020/2021. 

 

Mod Frederik den IX’s Plads bliver der mulighed for at bygge i 2 etager, medens dele af byggeriet 

fra Paaraasuk vil fremtræde i 3 etager, en del af den nederste etage vil blive decideret kælder 

medens en del vi få en fuld facade. Det forudsættes at B-51 (den gule bygning) fjernes. 

 

I planen er der angivet en mulighed for at der i alt kan etableres op til 1600 m2 byggeri i stedet for 

eller i forbindelse med det brændte Kalaallit Guest House, dette byggeri vil også kunne etableres i 2 

etager. Det forudsættes at B-158 helt eller delvist nedrives, såfremt byggemuligheden ønskes 

udnyttet fuldt ud. 

 

Kommuneplantillægget fastlægger at alle p-pladser skal anlægges indenfor eller i tilknytning til de 

angivne byggefelter. Antallet af p-pladser afgøres af de endelige funktioner der placeres i 

byggefelterne i henhold til de i kommuneplantillægget angivne normer. 

 

I henhold til bygningsreglementet og med henvisning til, at der bliver tale om en ret omfattende 

bygningsmasse, er de nye bebyggelser trukket tilbage fra Tiinasip Aqq, så der i alt sikres en afstand 

på 15 m mellem bygningerne, mod nu ca. 7 m. 

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 har været udsendt i offentlig høring i perioden 16 december 

2019 til den 10 februar 2020. 

I offentlighedsperioden er der fremkommet 4 høringssvar: 

 Departementet for finanser, Landsplanafdelingen. 

 Departementet for boliger og Infrastruktur 
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 Råstofstyrelsen 

 Nuka Kristiansen,  

Ad 1. Landsplanafdelingen anfører at der ikke ses at være hindringer for en endelig godkendelse af 

kommuneplantillægget. 

Ad. 2. Departementet for boliger og Infrastruktur har ingen bemærkninger til 

kommuneplantillægget. 

Ad. 3. Råstofstyrelsen har ingen bemærkninger til kommuneplantillægget. 

Ad. 4. Nuka Kristiansen, har fremsendt en længere redegørelse som er vedlagt i bilagene. I det 

nedenstående er administrationen kommentarer anført med kursiv. 

I redegørelsen anfører han: 

 At der er tale om et bevaringsværdigt byområde. 

o Det er ikke korrekt at bebyggelsen ligger i et bevaringsværdigt byområde, men det er 

korrekt at det støder op til et bevaringsværdigt byområde og museet. 

o Der er ikke noget af den berørte bebyggelse der er bevaringsværdig og størstedelen 

af den berørte bebyggelse trænger til en grundlæggende fornyelse. 

 Det anbefales at der indføres følgende i det endelige kommuneplantillæg: 

 Under pkt 4 under de detaljerede bestemmelse indføjes ”Delområdet 

støder op til det fredede og bevaringsværdige museumsområde 

 Pkt. 1 side 18 ændres formuleringen til:” Bebyggelsens facader må 

fremstå i træ, fiberplader, metal, beton og glas, mindre dele kan 

fremstå i andre materialer som metal o.lign. Blanke og reflekterende 

materialer til ydervægge må kun anvendes i forbindelse med 

etablering af anlæg til produktion af vedvarende energi”. 

 Under pkt. 3, side 18 under de detaljerede bestemmelser indføjes at 

”Udformningen af ny bebyggelse skal tilpasses placeringen og 

afstemmes efter det bevaringsværdige miljø med Museet og den gl. 

kirkegård”. 

  At bygherre får frit spil i udformning af bygningernes udseende. 

o Administrationen kunne godt ønske sig indarbejdet stramme retningslinjer for 

udformningen af ny bebyggelse generelt. Erfaringen er dog at de fleste bygherre 

gerne ser et flot indpasset byggeri, men de er næsten aldrig enige med 

administrationen om detaljerne. Alt andet lige vil det være en vurderings sag  

 At taghældningen bliver meget stor. 

o Der er ikke grund til den frygt der gives udryk for – der er ingen der etablerer et 

stort og voldsomt tag, hvis de ikke kan udnytte det. På den anden side er det også 

hensigtsmæssigt at eventuelle ventilationsanlæg kan skjules i tag konstruktionen 

 At han er i tvivl om hvad 2 etager er. 

o En etage er normalt ca. 3 m + minus. Lidt højere hvis der er tale om lokaler med 

meget ventilation som restaurationslokaler og butikker, lidt mindre hvis der er tale 

om boliger hvor de indvendige frihøjde skal være 2,5 m + etageadskillelse. 

o I kommuneplantillægget åbnes der for at etablere byggeri i 2 etager rundt om 

Frederik den IX’s Plads.    

 At der åbnes for en meget voldsom udbygning med mange nye m2 

o Det er rigtigt at der åbnes for at bygge ganske mange m2, og der er formentlig også 

tale om en rummelighed der ikke bliver udnyttet fuldt ud. 

 Er der tilstrækkelig plads til p-pladser. 
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o Administrationen har vurderet at det er muligt at placere de foreskrevne p-pladser i 

forbindelse med de enkelte byggerier. 

 At der er tale om brutalisme? 

o Når en bebyggelsesramme illustreres som Nuka Kristiansen gør, kan det helt klart 

opfattes som brutalisme og administrationen kan f.eks. benytte illustrationen i 

drøftelser med bygherrer, for at klargøre hvad vi ikke ønsker. 

 Opsamling. 

o Der foreligger ikke endelige projekter for nogen af byggerierne, der foreligger et 

skitseret grundlag for udbygning af Sømandshjemmet, som man ikke er bundet af, og 

for de andre bygninger foreligger der ingen skitser. 

o Det skal anføres at såfremt administrationen modtager projekter der ikke på nogen 

måde passer ind i området, som f.eks. Nuka Kristiansens illustration, har Qeqqata 

Kommunia mulighed for at nedlægge hvad der kaldes et § forbud i henhold til 

Planlovens §32, hvormed byggeri stoppes, mod at kommunen inden for et år 

udarbejder et nyt kommuneplantillæg der præciserer de forhold man ikke kan blive 

enige om. Denne mulighed betyder ofte at der opnås enighed om udformningen. 

o Det er administrationens mål at give rummelighed (samlet m2) til at der kan 

etableres bæredygtige enheder til de formål der gives mulighed for at etablere, samt 

at der inden for rammen (m2, bygningshøjde og taghældninger) er mulighed for at 

tænke kreativt i udformning og indretning. Dette skal gerne kunne lade sig gøre uden 

at administrationen definere præcist hvordan bygningerne skal udformes. Dette er 

bygherrens og deres rådgiveres rolle. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Der er indarbejdet mulighed for at der i forbindelse med byggerierne kan anvendes vedvarende 

energiløsninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Planforslaget har her ud over ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for 

Qeqqata Kommunia. Planen muliggør en udvikling af turismen i Sisimiut, en øget beskæftigelse og 

dermed et bedre skattegrundlag. 

  

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udbygning af hotel 

og hostel overnatnings kapaciteten i Sisimiut 

   

Indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

-at kommuneplantillæg nr. 33 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest 

efter kommunalbestyrelsesmødet 

 

Afgørelse 

Indstillingen er godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen 

 

Bilag  

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 33  
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Punkt 05  Gammel børnehave Nuka til brug for de hjemløse 

 

Journalnr.: 44.18 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Juliane Enoksen vil gerne vide via e-mail den 29. januar 2020, om 

hvor meget det vil koste at bruge dagplejecenteret Nuka til de hjemløse.  

 

Jeg vil gerne sætte de genanvendelsesmuligheder af den tidligere vuggestuen Nukas bygning på 

dagsordenen. Jeg synes altid, at den er anvendelig til de hjemløse, fordi lokalerne er store, sådan 

kan man også udnytte den. 

 

Regelgrundlag 

Kommunalfuldmagt. 

 

Område velfærd vurdering af sagen 

Hvor store skal udgifterne til personalet være hvis vi genanvender den sådan. 

Hvis en overnatningssted/hjem til de hjemløse bliver etableret, og ansætte nogle personale som 

byder velkommen er det anbefalet, at personalet skal have socialpædagogisk 

uddannelse/færdigheder, nedenfor belyses det om, hvor meget man få i løn i de to forskellige 

stillinger Ved at have en uddannet personale kan man sikre en stabil drift. 

 

Stilling Månedsløn  I alt kr. pr. 

måned.  

Pr. år  

Socialrådgiver Pr. 01.04.2020  

26.864,17 

 

 

26.864,17 

 

322.370,04 

Socialpædagog 

Grundløn 

Tillæg 

Pensionstillæg 

 

20.588,55 

882,27 

429,42 

             

21.900,24  

 

262.802,88 

SIK timetakst kr. 96,07 x4   11.656,50 139.877,92 

 

Det skal bemærkes, at her vises kun prisen i grundlønnen, man også skal tage hensyn til at 

afhængigt af hvor mange år personen har arbejdet, skal man også medtage anciennitet til 

beregningen, således skal de viste tal være højere. 

 

Det er bedst at have personale der arbejder 08:00-16:00 ved etablering af stillinger, beboere kan 

henvende sig til assistenten ved den nævnte tidspunkt, hvis beboerne vil gerne have et samtale, man 

skal skabe et forbindelse til de hjemløse og skabe viden inden for regnskab og informationer ved at 

have møder. De skal have mulighed til at være i et herberg i løbet af dagen, og dem der vil gerne 

overnatte i herberget skal registrere og sikre et soveplads kl. 14:00. 

 

Man kan ansatte rengøringsassistenter der arbejde 4 timer dagligt, rengøringsassistenten skal sørge 

for at vaskeriet og rengøringen af huset. 

 

Område for teknik vurdering af sagen 

Om vi udlejer disse lokaler, så er svaret på en måde ja, men vi har ingen lejeindtægt. 
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Dette er grundet at lokalerne bliver brugt til oplagring af madrasser og køjesenge, som 

Fritidsinspektøren har arrangeret.  

 

Disse madrasser og køjesenge skal derfor oplagres et andet sted, hvis lokalerne skal til bruges til 

hjemløse. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

 

Bilag 

1. Mail fra Juliane Enoksen den 29. januar 2020 
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Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 09. marts 2020 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Området for Teknik og Miljø Jens Hendrik Kaspersen Planmedarbejder 16.03.20 

Plejehjemmet Neriusaaq Lea Sanimuinak Køkkensouschef 01.03.20 

Napasoq skolen  Aja Jessen Ufaglært timelærer 01.05.20 

Kangaamiut Miki Willumsen Deltids fritidslærer 01.02.20 

Kangaamiut Miki Willumsen Deltids 

forebyggelseskons

ulent 

01.0220 

 

2. Fratrædelser  

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Skolehjemmet Lea Sanimuinak Køkkenleder 29.02.20 

Plejehjemmet Neriusaaq Arnannguaq Augustussen Sundhedshjælper 30.04.20 

Familiecenter Mette Arnannguaq Larsen Hjemmehosser 31.03.20 

Atuarfik Kilaaseeraq Elna T. Heilmann Skoleinspektør 31.07.20 

Familiecenter Jens Gustav Levisen Miljøarbejder 31.01.20 

Atammiup Atuarfia Atli Hansen Lærer 31.01.20 

 

4. På orlov 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Bogholderi Dina Olsen Souschef 01.03.20 – 

31.12.20 

 

 

Sisimiut:  

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Direktion Nike Berthelsen Direktør for Velfærd 01.03.20 

Børn og familieafdeling Katrine Brandt Socialrådgiver 15..03.20 

Majoriaq Berthe 

Zachariassen 

Afdelingsleder 01.03.20 

Integreret dagsinstitution 

Naalu 

Elvira Lundblad Pædagog 01.01.20 

Bistandsafdeling Tuperna 

Jakobsen 

Sagsbehandler 01.03.20 

Dagsinstitution Nuunu 

Itilleq 

Kistaaraq 

Davidsen 

Socialhjælper 13.01.20 
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2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Børn og familieafdeling Else Olsen Sagsbehandler 12.03.20 

Dagsinstitution Kanaartaq Dorthea Jakobsen Socialhjælper 31.12.20 

Dagsinstitution Nuka 

Kangerlussuaq 

Lone A. Lyberth Levnedsmiddelmedhjæ

lper 

31.03.20 

 

3. Rokeringer 

Arbejdsplads fra til Navn Stilling Periode 

Familiecenter Området for 

Familie 

Mia Jakobsen-

Siegstad 

Socialrådgiver 15.02.20 

Børn og familieafdeling Underretnings 

Team 

Bibi Alaufesen Socialrådgiver 01.03.20 

 

4. På orlov  

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Plejehjemmet Qupanuk Aaju Silassen Socialhjælper 23.03.20 – 

30.08.20 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 

 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 07 Overordnet tidsplan for budget 2021 samt overslagsårene 2022- 2024 

Journalnr. 06.01.00 

 

Baggrund 

Direktionen foreslår følgende overordnet tidsplan for budget 2021samt overslagsårene 2022-2024. 

 

Regelgrundlag  

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af: 

 

§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er: 

4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er 

bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen. 

5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte 

generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag. 

 

§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det 

kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt 

budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. 

Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i 

kommunens likvide midler og finansposter. 

Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og 

andre bevægelser 

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, 

likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af: 

§ 1.  stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af 

fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat. 

Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder 

før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist. 

Faktiske forhold 

Tidsplanen er med afsæt i sidste års tidsplan for budget 2020. 

 

I forbindelse med indsendelse af forslag til budgetønsker og budgetændringer fra de politiske 

fagudvalg, bygdebestyrelserne og chefgruppen skal budgetønske blanketten som godkendt af KB til 

budget proces 2020 anvendes.  

 

Budgetønsker, punkt 13, siger, at budget ønsker fra partierne, politiske fagudvalg, bygdebestyrelse 

og chefgruppen skal være administrationen i hænde senest 30.6.2020. 

 

Disse ønsker skal være administrationen i hænde seneste den 30.06.2020. Den detaljerede tidsplan 

er vedlagt som annex. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men 

udarbejdelsen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del 

ressourcer i administrationen. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 

2021 samt overslagsårene 2022-2024.  

 

Indstilling 

Det indstilles til økonomiudvalgets orientering. 

 

 

Afgørelse 

Det foreslås at administrationen skal senest den 30. maj 2020 have modtaget alle budget forslage 

 

Alle udvalg skal orienteres 

 

Indstillingen er godkendt 

 

Bilag 

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024 
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Punkt 08 Eventuelt 

 

Juliane Enoksen – Pga. COVID-19 skal Qeqqata Kommunia anbefale, at ældre ikke skal køre 

unødvendig med bus. 

 

Mødet sluttede kl. 09:10 

 

 

 


