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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Under eventuelt har Jakob Olsen spørgsmål om hvalrosjagt og om plastik problematikken. 

 

Emilie Olsen har spørgsmål om hyttebyggeri i Erfalik, og om moskusjagt. 

 

Karl Davidsen har spørgsmål om, mulighed for at snakke med borgmester i Maniitsoq. 

 

Karl Lyberth udsætter formandsberetning til næste møde. 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. marts 2019 (1. kvartal) 
 

Journalnr. 06.00 
 

Faktiske forhold 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i konkrete 2019-regnskabstal til og med den 

31.03.2019. 
 
 

  

Qeqqata kommunia Regnskab for 1. KVT 2019 
 

Korr. Års budget 
 

Bogført 
 

% I 2019 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 109,080 31,563 116% 

2 TEKNIK 42,212 15,201 144% 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET 28,152 9,130 130% 

4 FAMILIEOMRÅDET 249,665 65,604 105% 

5 UNDERVISNING OG KULTUR 236,512 61,756 104% 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3,810 792 83% 

 SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER 669,431 184,046 110% 

7 ANLÆGSOMRÅDET 130,550 4,027 12% 

 DRIFTSUDGIFTER OG ANLÆGSUDGIFTER 799,981 188,073 94% 

8 INDTÆGTER OG RENTER -804,453 -169,818 84% 

 Årets Resultat 4,472 -18,255 -1633% 

 

Som det fremgår af tabellen er der med undtagelse af ”forsyningsvirksomheder” et vist overforbrug 

i første kvartal. Vi har sendt rapporten til de enkelte områder med en anmodning om en forklaring 

på de anførte afvigelser til budgettet. 

Deres forklaringer inkorporeret i rapporten under de enkelte områder. 
 

Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET        

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 8,224 0 0 8,224 1,759 6,465 86% 

11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 81,280 0 0 81,280 21,074 60,206 104% 

12 KANTINEDRIFT 851 0 0 851 194 657 91% 

13 IT 11,328 0 0 11,328 2,620 8,708 93% 

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7,397 0 0 7,397 5,916 1,481 320% 
 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 109,080 0 0 109,080 31,563 77,517 116% 

 

Administrationsområdet har haft et merforbrug på 16% i forhold til budgettet. Forklaringen hertil er 

følgende: tværgående aktiviteter indeholder bl.a. posten for betaling af kommunens 

forsikringspræmier som i 2019 er betalt med 5,4 mio. kr. og som dækker hele året. 
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Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

2 TEKNIK        

20 VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V. 8,253 0 0 8,253 1,108 7,145 54% 

21 RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING 9,068 0 0 9,068 3,633 5,435 160% 

22 LEVENDE RESSOURCER 400 0 0 400 54 346 54% 

23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER 4,713 0 0 4,713 1,065 3,648 90% 

24 UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME -2,263 0 0 -2,263 -958 -1,305 169% 

25 
BRANDVÆSEN 8,595 0 0 8,595 2,243 6,352 104% 

27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 13,446 0 0 13,446 8,056 5,390 240% 

2 TEKNIK 42,212 0 0 42,212 15,201 27,011 144% 
 

Teknik har haft et merforbrug på 44% i forhold til budgettet. Forklaringen hertil er følgende: 

 

Renholdelse og snerydning er ret sæson betinget, hvorfor der ikke er noget usædvanligt i, at der er 

en betydelig budgetoverskridelse her. Det forventes af afdelingen at der på årsbasis ikke vil være et 

merforbrug på denne konto. 

 

Udlejning af erhvervsejendomme, har en merindtægt som følge af forudbetalt husleje. 
 

Øvrige Tekniske Virksomheder udviser fejlagtigt et for stort forbrug på grund af en bogføringsfejl. 

Fejlen er rettet i begyndelsen af april 2019. 
 

Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET        

33 Udlæg for Selvstyret 0 0 0 0 808 -808  

34 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA 3,970 0 0 3,970 1,451 2,519 146% 

35 REVALIDERING 2,063 0 0 2,063 341 1,722 66% 

37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 6,305 0 0 6,305 1,493 4,812 95% 

38 VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER 8,994 0 0 8,994 3,961 5,033 176% 

39 ARBEJDSMARKEDSYDELSER 6,820 0 0 6,820 1,076 5,744 63% 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET 28,152 0 0 28,152 9,130 19,022 130% 

 

Merforbrug på konto 34 og 38 skyldes bl.a., at selvstyrets refusioner afregnes halvårligt bagud. 
 

Vejledning og Introduktionscenter har haft et betydeligt overforbrug i første kvartal 2019. 

Forbruget, som administreres af Majoriaq, viser følgende forbrugstal: lønninger er forbrugt med 

47%, kontorholdsudgifter med 63%, fremmede tjenesteydelser med 107%, varekøb med 67%, 

anskaffelse af materiel og inventar med 44%. Der er således et markant overforbrug og der er 44% 

af konto 38 budget i første kvartal 2019. 
 

Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

4 FAMILIEOMRÅDET        

40 FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER 272 0 0 272 35 237 51% 

41 HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN 47,644 0 0 47,644 10,024 37,620 84% 

43 SOCIAL FØRTIDSPENSION 19,050 0 0 19,050 7,275 11,775 153% 

44 UNDERHOLDSBIDRAG 214 0 0 214 0 214 0% 

45 OFFENTLIG HJÆLP 18,356 0 0 18,356 3,377 14,979 74% 

46 ANDRE SOCIALE YDELSER 10,808 0 0 10,808 4,483 6,325 166% 

47 ÆLDREFORSOG 72,321 0 0 72,321 25,140 47,181 139% 

48 HANDICAPOMRÅDET 80,346 0 0 80,346 15,242 65,104 76% 

49 ANDRE SOCIALE UDGIFTER 654 0 0 654 28 626 17% 

4 FAMILIEOMRÅDET 249,665 0 0 249,665 65,604 184,061 105% 
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Social Førtidspension har udviser stort forbrug udover budgettet. Årsagen til overforbruget er til 

dels at kommunen forudbetaler ydelser i marts, mens refusionen fra Selvstyret først indgår til 

kommunen i den følgende måned. Korrigeres der for dette forhold kan vi se at forbruget per 

9.4.2019 er på 5,9 mio. kr. efter modtagelse af refusioner. Dette svarer til en forbrugsprocent på 

124%, hvorfor der efter refusioner er et overforbrug på ca. 0,8 mio. kr. 

 

Andre Sociale Ydelser har haft et markant overforbrug i 1. kvt. 2019. Årsagen til overforbruget er 

til dels at kommunen forudbetaler ydelser i marts, mens refusionen fra Selvstyret først indgår til 

kommunen i den følgende måned. 

 

Ældreforsorg har haft et overforbrug i 1. kvt. 2019. Afdelingens forklaring er følgende: at 

kombinationen af at vi i 1. kvt. 2019 har udbetalt fire måneders pension samtidig med, at med at vi 

ikke har modtaget refusion fra selvstyret, medfører ovennævnte afvigelse. Korrigeres der for dette 

forhold kan vi se at forbruget per 31.3.19 er på 19,7 mio. kr. efter modtagelse af refusioner. Dette 

svarer til et forbrug på 109%. I merforbruget indgår bl.a. at der ikke er indført budget for 

døgnhjemmehjælp samt der forventes merforbrug for driften af Angerlarsimaffik ”Neriusaaq”. 
 

 
 

Konto 
 

Kontonavn 

Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

5 UNDERVISNING OG KULTUR        

50 DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 68,942 1,095 0 70,037 17,585 52,452 102% 

51 SKOLEVÆSENET 130,795 0 0 130,795 32,749 98,046 100% 

53 
FRITIDSVIRKSOMHED 15,871 0 0 15,871 4,968 10,903 125% 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 2,401 0 0 2,401 543 1,858 90% 

56 MUSEUM 2,966 0 0 2,966 711 2,255 96% 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER 14,442 0 0 14,442 5,200 9,242 144% 

5 UNDERVISNING OG KULTUR 235,417 1,095 0 236,512 61,756 174,756 105% 

 

Fritidsvirksomhed har et overforbrug i 1. kvt. 2019. Afdelingens forklaring er følgende: afvigelsen 

fra budgettet skyldes fritidsundervisningen for første halvår 2019 slutter i april 2019, og der er tillige 

foretaget forskudsbetalinger på husleje for musikskolen og ungdomshuset. 

 

Forskellige Kulturelle & Oplysninger har et overforbrug i 1. kvt. 2019. Fra bogholderiet kan vi se, at 

50% af budgettet til idrætsformål i Sisimiut er udbetalt i 1 kvartal 2019, mod 37% i Maniitsoq og 8% 

i Kangerlussuaq. Samtidig er tilskuddet til Kulturhuset i Sisimiut udbetalt i 1. kvartal for første halvår 

af 2019. 
 

Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER        

66 RENOVATION M.V. -250 0 0 -250 -400 150 640% 

68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 4,060 0 0 4,060 1,192 2,868 117% 
 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3,810 0 0 3,810 792 3,018 83% 

 

Renovation har gennem 1. kvt. 2019 indtjent mere end budgetteret for hele 2019. Afdelingens 

forklaring er følgende: 

 

Øvrige forsyningsvirksomheder har et mindre overforbrug i 1.kvt. 2019. Afdelingens forklaring er 

følgende: 
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Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

7 ANLÆGSOMRÅDET        

70 ANLÆGSUDGIFTER VEDR.EKSTERNE OMRÅDER 45,975 0 0 45,975 938 45,037 8% 

71 ANLÆGSOPGAVER VEDR.ADMINISTRATIONEN 414 0 0 414 577 -163 557% 

72 ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE 44,999 0 0 44,999 245 44,754 2% 

74 ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FAMILIEOMRÅDET 0 0 0 0 54 -54 
 

 

75 ANLÆGSUDGIFTER VEDR.UNDERVISNING & 26,062 0 0 26,062 1,629 24,433 25% 

76 
ANLÆGSUDGIFTER 
VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMHED 

3,500 0 0 3,500 502 2,998 57% 

77 
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.BYGGEMODNING 9,600 0 0 9,600 84 9,516 3% 

 

 

7 ANLÆGSOMRÅDET 130,550 0 0 130,550 4,027 126,523 12% 

 

Anlægsområdet har et markant underforbrug i 1 kvt. 2019. Afdelingens forklaring er følgende: 

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at 

der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2018 til 2019 med i alt 134,4 

mio.kr. 
 

Konto Kontonavn 
Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

(1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i % 

8 INDTÆGTER OG RENTER        

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -384,697 0 0 -384,697 -33,287 -351,410 35% 

81 SELSKABSSKAT -4,000 0 0 -4,000 0 -4,000 0% 

83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -401,074 0 0 -401,074 -133,691 -267,383 133% 

85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG -11,197 0 0 -11,197 -2,838 -8,359 101% 

86 ANDRE INDTÆGTER -4,600 0 0 -4,600 -53 -4,547 5% 

88 AFSKRIVNINGER 1,115 0 0 1,115 0 1,115 0% 

89 DRIFTSRESULTAT 0 0 0 0 52 -52  

8 INDTÆGTER OG RENTER -804,453 0 0 -804,453 -169,818 -634,635 84% 

1 DRIFTSUDGIFTER 798,886 1,095 0 799,981 188,073 611,908 94% 

1 DRIFT -5,567 1,095 0 -4,472 18,255 -22,727 -1312% 

 

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på knap 170 mio. kr. ud af en samlet 

bevilling på 804,5 mio. kr. 

 

Personlig indkomstskat omfatter aconto-personskat, der afregnes 1 måned bagud. Aconto- 

personskat for februar indgår ikke i oversigten, idet denne først bliver bogført primo april. 

 

Selskabsskat for 2019 afregnes af Skattestyrelsen primo 2020. 
 

Generelle tilskud og udligning omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, der begge afregnes 

forud for en 4 mdr., periode. 

De samlede indtægter for 2019 forventes nu at blive på ca. 804 mio.kr., jf. budgettet. 

 
 

Forventet ultimo beholdning baseret på Qeqqata oprindelige budget 
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Likvid beholdning primo 2019  255.780.885 

Driftsudgifter, budget 668.336.000 
 

Anlægsudgifter, budget 130.550.000  

Indtægter , budget -804.453.000  

Resultat iht. budget -5.567.000 5.567.000 

Anlægsmidler overført fra 2018  0 

Tillæg til driftsudgifter  0 

Tillæg til anlægsudgifter  0 

Tillæg til indtægter  0 

Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)  -881.250 

Samlet kasseforskydning  4.685.750 

Likvid beholdning ultimo 2019 
 

260.466.635 
 

De likvide aktiver forventes at stige fra 255,8 mio. kr. til 260,5 mio. kr. ved årets slutning. Denne 

udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2019, resultat fra budget 2019, 

godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, udbetaling af boliglån i 2019 samt 

anlægsmidler, hvor Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler 

fra budget 2018 til 2019. Denne overførsel er ikke indregnet i ovenstående oversigt, men den 

overførsel af uforbrugte anlægsmidler forventes at påvirke den likvide beholdning ultimo med 

ca. 134,4 mio. kr. 

 

Kommunens tilgodehavender 

 

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 04.04.2019 på 84,1 mio. kr., 

hvilket stort set er identisk med de samlede restancer for 1 år siden, som dengang var på 84,9 

mio.kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 62,9 mio.kr. Det er en stigning 

på ca. 2,7 mio.kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Skat er pt. ved at gennemgå alle fordringer 

som er overført til dem til opkrævning, og vi kan derfor forvente, at der vil komme en overskridelse 

af budgettet på afskrivning på fordringer i løbet af 2019 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

-at tage økonomirapporten til efterretning 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. april 2019 sagen og tog rapporten til efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende økonomirapporten. 
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Afgørelse 

Indstilling godkendt.  

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31. marts 2019 

2. Restancelisten pr. xx. April 2019 
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Punkt 03  Årsregnskabsberetning 2018 

 

Journalnr. 06.03.01 

 

Baggrund 

Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2018, som indeholder borgmesterens 

forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse 

af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. 

Regnskabet for 2018 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2018. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring 

og regnskab. 

 

Faktiske forhold 

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2018 har et overskud på 80,4 mio. kr. før overførsel af 

anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således 

 

Mio. Kr. 
Konto Bevilling Resultat 

Indtægter 822,4 828,8 

Driftsudgifter - 667,7 -651,4 

Driftsresultat 154,7 177,5 

Anlægsudgifter -235,3 97,0 

Heraf overført fra 2017   87,0   - 
Resultat i alt (overskud)   6,4     80,4 

 

Resultatopgørelsen for 2018 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 828,8 mio. kr. og 

driftsudgifter på 651,4 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 

177,5 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af 

helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2018 på 97,0 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet 

overskud på 80,4 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger. 

 

Indtægterne var i 2018 bevilget med 822,4 mio. kr. og er på 828,8 mio. kr., svarende til en 

forbedring på 6,4 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 667,7 mio. kr. og er på 651,4 mio. kr., 

svarende til et mindre forbrug på 16,3 mio. kr. 

 

Anlægsudgifterne var bevilget med 235,3 mio. kr. inkl. overførsel fra 2017. Anlægsudgifterne er på 

97,0 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 138,3 mio. kr. Uforbrugte anlægsmidler er af 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansøgt overført fra 2018 til 2019. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen konsekvenser. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Regnskabet viser et overskud på 80,4 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte drifts- 

midler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler 
 
 

11 
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på de rammeregistrerede arbejdspladser på 255.000 kr. Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø har 

ansøgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på i alt 134,4 mio.kr. 

 

Kassebeholdning ved udgangen af 2019 er i økonomirapporter pr. 31. marts 2019 beregnet til 260,5 

mio.kr. Beregningen tager udgangspunkt i en kassebeholdning primo 2019 på 255,8 mio.kr., et 

budgetteret driftsoverskud på 5,6 mio.kr. samt forventet udbetaling til boliglån i 2018 på 0,8 mio.kr. 

Anlægsmidler der forventes at blive overført fra 2019 indgår ikke i denne beregning. 

 

Den forventede likviditetsbeholdning ultimo 2019 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring 

og at overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt 

grundlag. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Forbedringen på 4,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2018 i forhold til bevillingen skyldes bl.a. 

selskabsskatteindtægter med knap 11,0 mio. kr. mere end budgetteret. 

 

Der har været et forbrug på 16,3 mio. kr. mindre end budgetteret for Qeqqata Kommunia. Dette 

fordeler sig med et forbrug under budgettet for områderne administrationen med 4,1 mio.kr., Teknik 

med 50 tkr., arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet bidrager med 1,4 mio.kr. og Familieområdet på 

11,5 mio. kr. Samtidig har der været et forbrug over budgettet på undervisning og kultur med 0,3 

mio kr. og på forsyningsvirksomheder på 0,3 mio. kr. 

 

På anlægssiden er det ikke lykkes at få anvendt hele budgetteret i 2018. De ikke forbrugte midler, i 

alt 134,4 mio. kr. skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde, dels udsættelse af 

byggemodninger. 

 

Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring, hvor 

driftsudgifterne fortsat søges reduceret gennem rationalisering og generelt mere fokus på 

økonomien. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen 
 

at godkende Årsrapporten 2018 og sende den til revision, 

 

at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 255.000 kr. 

at godkende overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på i alt 134,4 mio.kr. 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. april 2019 sagen og godkendte indstillingerne. 
 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse 
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at godkende Årsrapporten 2018 og sende den til revision, 

 

at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 255.000 kr. 

 

at godkende overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på i alt 134,4 mio.kr. 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt.  

 

Bilag 

1. Årsberetningen 2018 
2. Ejendomsfortegnelsen 

3. Restancelisten 
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Punkt 04 Renovering af skolen i Kangaamiut 
 

Journalnr. 23.02.06 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at skolen i Kangaamiut skal renoveres. Ud fra dette er der lavet 

projektforslag med C-overslag. I budgetforslaget ligges der op til ”renovering af Kangaamiut skole 

evt. inkl. Dagplejecenter”. Der vil derfor være projektforslag, hvor dagplejecenteret er mere eller 

mindre involveret. 

 

Bygherreoplægget omhandler renovering af Kangaamiut skole evt. inkl. dagplejecenter. Der 

præsenteres forskellige løsningsforslag, fra billigste mulige løsning til andre løsninger, der kan give 

diverse synergieffekter. 

Bygherreoplægget skal danne grundlag for projektering, udbud, tilsyn økonomiske indplaceringer 

alt efter hvilken model der vælges. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

Bygningsreglement 2006 for Grønland. 

SBI (Statens byggeforsknings institut) anvisning 230. 

 

Faktiske forhold 

Skolen har et vedligeholdelsesefterslæb, hvor der er behov for diverse entreprenørarbejder, for at få 

skolen op på et nutidigt standard. 

Klimaskærmen trænger til renovering og da der er både er tegn på utæt tag, samt isoleringsvolumen 

synes meget lille. Grundet manglende varme, lukkes visse lokaler af, da de ikke kan varmes op. 

Indvendigt trænger der også til renovering, og de beskrives herunder. 

Væggene er slidte og trænger til spartling og maling. 

Trapperne er slidte, samt at de for smalle i henhold til gældende bygningsreglement. Trappen ved 

lærerværelset er 0,81 m og trappen ved kontoret er 1,21 m. 

Lofter er der visse steder tegn på vandindtrængning. 

VVS på skolen er slidt, der er i dag 8 forskellige tykkelser rør, samt et gammelt fyr, og et fyr af 

ældre dato. Olietankene er af udgået modeller. 

 

El og data nettet ser rodet ud. Der hænger kabler udfor vinduer. 

Dagplejecenter Naja har i dag råderum over et af klasseværelserne, og dette ønskes bibeholdt. Og 

der ønskes fremadrettet tilføjet et sanserum, som både skole og dagplejecenter Naja skal bruge. 

Dagplejecentret Naja har lidt slidtage, som er ligeledes skolen skyldes et vedligeholdelsesefterslæb. 

Facader trænger til malerbehandling. 

Vinduerne er af ældre dato, hvorfor varmetabet er større end det stilles krav i dag. 

VVS viser tegn på slidtage, hvor rørsamlinger drypper. 

 

Efter besigtigelse af skole og dagplejecenter Naja, er renovering af skolens bygninger umiddelbar 

meget trængende. Indretning er ikke nutidig, og adgangsforhold for elever eller ansatte med 

handicap ikke tilstrækkelig. Klimaskærmen er ikke tilstrækkelig, hvilket giver skolen udfordringer 

økonomisk, samt at visse lokaler ikke kan bruges om vinteren. 
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Skolen må være innovative for at løse disse problemer med bygningens tilstand. For eksempel var 

der under blæsevejr, snefald og minus 20 udenfor i dagene 19. og den 20. marts kun plus 14 i de 

fleste rum på skolen. Skolen var nødt til at aflyse skemalagt undervisning og fik i stedet projekt- 

undervisning, med overskrifterne affaldshåndtering og pas på naturen med efterfølgende 

madlavning og bespisning af forældre. 

 

Det har i henhold til forudsætningerne for skolerenoveringsbevillingen været set på om det 

eksisterende skole kunne indeholde både skole og dagplejecenter. Det skulle ses i lyset af det 

markante befolknings- og elevfald i Kangaamiut. Det er imidlertid ikke lykkedes arbejdsgruppen at 

finde en løsning, hvor hele skole og dagplejecentret kan placeres i den nuværende skole. Til 

gengæld er der så indarbejdet to løsninger (forslag 3 og 4), hvor dagplejecentret flyttes ind på 

skolen og faglokaler i skolen flyttes til det nuværende dagplejecenter. 

 

Forslag er en meget sparsom renovering af skolen, mens forslag 2 er en mere fremtidssikret 

renovering af skolen. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Såfremt Forslag 3 eller 4 vælges, er det arbejdsgruppens opfattelse, at der vil være synergieffekter 

mellem driften af både skole og dagplejecenter og i større og mindre grad afhængig af hvilket 

forslag der vælges, samt mellem skole og fritidstilbud der bliver mere pædagogisk udviklende. 

 

Ved at få skolen og dagplejecenteret i samme bygning fortsættes og udbygges de gode erfaringer 

hvor et klasseværelse på skolen benyttes som børnehave til forskolebørn. Her viser erfaringerne, at 

børnene er mere skoleparate, når de starter på skolen. Ved at få dagplejecenteret på skolen får 

lederne, lærerne og personalet fælles kontorer, pædagogiske værksteder, møderum, personalerum 

og fælles toiletforhold. Samarbejdet bliver hverdag når lederne får fælles kontorer, lærerne og 

pædagogerne får fælles personalerum og fælles faciliteter. 

 

De mindre børn bliver mere skoleparate, og ligesom erfaringerne fra Island, hvor 

uddannelseschefen har besøgt en skole fra børnehavealderen (3 år) til 6. klasses børn, hvor de store 

børn blev mere omsorgsfulde og tog mere hensyn til de små børn. Her var skole og fritidstilbud 

også i samme bygning, så der var også store besparelser i drift ved at fravælge hver deres bygning 

til børnehave, skole, fritidshjem, fritidsklub, musikskole m.v. samt synergieffekter ved at have al 

personalet samlet og brugt på tværs, bedre samarbejde og koordinering samt tættere 

forældresamarbejde. 

 

I Danmark er der arbejdet meget med at have 0. klasse, Skole og fritidsordninger på samme 

bygninger. Skole-Fritids-Ordninger. Der arbejdes i disse år med noget der kaldes Landsby- 

modellen, hvor der arbejdes på samdrift af børnehave, skole og fritidsordningerne. 

 

Tilbygningen i Forslag 3 og Forslag 4 bliver en multifunktionelt rum. Skolens og dagplejecenterets 

køkken bliver placeret her, hvor undervisning i husgerning også foregår her. Der er opgang med 

handicap-venlig lift og trapper. Rummet kan bruges som kantine til fællesspisning. Og tilbygningen 

kan anvendes som aula til sammenkomster ved mærkedage, højtider og fællesarrangementer for 

skolen og dagplejecenteret eller som samlingssted for hele bygden i det hele taget. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Budgetforslaget til kommunalbestyrelsen lyder kr. 12.362.000,- til ”renovering af Kangaamiut skole 

evt. inkl. Dagplejecenter”. Beløbet kr. 12.362.000,- er fra Selvstyrets bloktilskud til bygning og 

renovering af daginstitutioner, skoler og skolehjem, som kommunerne overtog ansvaret for i 2018. I 

2019 går hele bloktilskuddet således til renovering af skolen i Kangaamiut. 

I bygherreoplægget, der er med som bilag, er beskrevet 4 løsningsforslag. 

Forventet byggepris til de 4 forslag er 

Forslag 1. kr. 10.517.000 

Forslag 2. kr. 16.492.000 

Forslag 3. kr. 22.753.000 

Forslag 4. kr. 27.875.000 

 

Det er alle C-overslag. 

Til sammenligning er skolen i Sarfannguit blevet renoveret for omkring 9 mio.kr. til 30 normerede 

elever. 

 

Administrationens vurdering 

Foreløbig tidsplan med forbehold for renoveringen er som følger: 

Byggeprogrammet behandles i økonomiudvalget April 2019 

Byggeprogrammet behandles i kommunalbestyrelsen April 2019 

Rådgiverudbud. Maj 2019 

Rådgiver vælges ud fra tilbud. Juni 2019 

Projektforslag for myndighedsbehandling. Juni 2019 

Foreløbigt hovedprojekt, for projektgranskning. Juli 2019 

Endelig hovedprojekt. September 2019 

Licitation for entreprenører. September 2019 

Byggestart. Oktober 2019 

Aflevering August 2020 

 

Efter kommunalbestyrelsens valg af hvilket løsningsforslag der skal arbejdes videre med samt 

godkendelse af projektforslag, udarbejdes sammen med Område for Teknik og Miljø Maniitsoq et 

udbudsbrev til rådgivende firmaer om at give tilbud på projekteringsarbejde. 

Byggearbejdet udbydes i fagentrepriser, dog med mulighed for at der kan afgives 

hovedentreprisetilbud. 

Efter håndværkerlicitation udarbejder projekterende firma A-overslag for byggeriet, der skal 

godkendes af Udvalget for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse. 

Tilsynsarbejdet udbydes enten til rådgivende firma, eller udføres af kommunen selv. 

 

Det er direktionens vurdering, at når skole og dagplejecentret ikke kan være inden for den 

eksisterende skoles område, så bør der arbejdes videre med forslag 2, hvor skolen renoveres. 

Eventuel renovering af dagplejecentret bør prioriteres af kommunens bygningsrenoveringspulje, 

hvor Området for Teknik- og Miljø efter en samlet vurdering af kommunens bygninger vurderer, 

hvilke bygninger der er mest trængende. 

 

Det er ligeledes direktionens vurdering, at det er godt med et tæt samarbejde mellem 

daginstitution/dagplejecenter og skolen, men både erfaringer fra Grønland og internationalt peger 
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på, at det kun skal ske for de årgange i daginstitutionerne/dagplejecentrene, som snart skal starte i 

skolen. Det er bl.a. erfaringerne fra førskoledaginstitutionen i Maniitsoq og tilsvarende tiltag i 

Sisimiut. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid 

 

1. at skolen i Kangaamiut renoveres på baggrund af forslag 2 

2. at der gives tillægsbevilling på tillægsbevilling på kr. 4.130.000 i budgetår 2021 

3. at sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 1. april 2019 godkendt indstillingen. Frederik Olsen tilføjer og 

anbefaler, at minihallen bruges til idræt efter skoletid. 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede sagen i møde den 16. april 2019, Evelyn Frederiksen orienterede at 

bygdebestyrelsen klager over at deres indstilling nr. 3 ikke er fulgt. 

Forslag 1 blev afslået. 

Forslag 3 blev godkendt og det blev besluttet at 10.391.000,- kr. skal indarbejdes i budget 2020. 

Sagen skal til kommunalbestyrelsen. 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at 
Forslag 3 til godkendes og at 10.391.000,- kr. indarbejdes i budget 2020. 

 

Afgørelse 

Forslag 3 blev nedstemt. 

Afstemning: 

For til forslag 2: 11  JR, SDRO, ALO, MI, MB, EF, RH, KL, FO, HFO, JO 

Imod: 3  AKH, EO, KD 

Blank:  1  GL  

 

Indstilling 2 godkendt. Der gives tillægsbevilling på tillægsbevilling på kr. 4.130.000 i budgetår 

2021. 

 

Mindretalsudtalelse fra Atassut: Da de har været ukendt med de nye oplysninger, lytter de til 

brugerne og vælger forslag 4, da man har ventet på renovering i mange år. 

 

Bilag  

1. BYGHERREOPLÆG Skolerenovering Kangaamiut skole 

2. Opfordring vedr. renoveringen af skolen i Kangaamiut 
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Punkt 05 Ansøgning om opkvalificering af personale i Fritidsklubben Qooqa, 

Kangerlussuaq 
 

Journalnr. 55.03.01 

 

Baggrund 

Det har igennem en årrække været oplyst fra lederen i Kangerlussuaq Fritidsklub Qooqa, at behovet 

for kvalificeret arbejdskraft i klubben er meget tiltrængt. Der har også i de senere år været mange 

udskiftninger af ufaglærte medarbejdere, grundet at disse medarbejdere ofte ikke er motiveret til at 

arbejde med børn og unge i dag- og aftentimerne eller hurtigt finder bedre lønnet arbejde. Desuden 

er de fleste ofte ikke kvalificerede til at arbejde med svære problemstillinger. Se bilag af 5. marts 

2018. 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunia´s ansættelsespolitik. 

 

Faktiske forhold 

Det er blevet mere og mere krævende at arbejde med børn og unge i Kangerlussuaq. Flere er 

diagnosticeret med ADHD og flere og flere er forsømte/omsorgssvigtede eller har 

adfærdsvanskeligheder. Derudover findes der i Kangerlussuaq døgninstitutionen Orpigaq med plads 

til 10 behandlingskrævende unge som skal tilbydes plads i ungdomsklubben. 

Med disse udfordringer er det blevet mere og mere påkrævet at de ansatte kan håndtere disse 

problemstillinger på en kvalificeret og professionel måde. Det har været umuligt at finde uddannet 

personale lokalt. 

Derfor har lederen ved brev ansøgt om opkvalificering af en medarbejder med mulighed for at 

ansætte faguddannet personale og rekruttere fra hele Grønland samt tildeling af personalebolig. 

Dertil ansøges hermed om omplacering til lønudgifterne. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt både socialt og arbejdsmiljømæssigt at ansøgningen om opkvalificering 

og rekruttering af personale gennemføres, da udskiftning af medarbejdere vil reduceres samt 

motivationen til at blive på arbejdspladsen vil højnes. Det vil sikre den kontinuitet og kvalitet som 

er nødvendig i det forebyggende arbejde. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

De økonomiske konsekvenser i forhold til nuværende budget: 

 

Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling 

5303300110 Månedsløn 479.000 261.000 740.000 

5303300111 Timeløn 419.000 - 64.000 355.000 

5901103500 Kulturtilbud 235.000 - 50.000 185.000 

5905302150 Øvrige 
driftsmidler 

251.000 -147.000 104.000 

  1.384.000 0 1.384.000 

 

Merudgiften til lønning ønskes dækket som omplacering fra konto 5. 
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Administrationens vurdering 

I forhold til den sidste tids sager med børnetalsmandens MIO´s anbefalinger om trivsel og behov, er 

det administrationens vurdering at det vil være det bedste for børn og unge i Kangerlussuaq, at der 

ansættes en uddannet (pædagog) medarbejdere i institutionen. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at opkvalificeringen samt omplaceringerne godkendes for 2019 samt overslagsårene. 

Sagsfremstillingen viderebehandles i Økonomiudvalget efter godkendelse fra USKFU. 

 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 1. april 2019 godkendt indstillingen 

 

Administrationens indstilling 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

-at opkvalificeringen samt omplaceringerne godkendes for 2019 samt overslagsårene 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget behandlede på sit møde den 16. april 2019 sagen og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende opkvalificeringen samt 

omplaceringerne godkendes for 2019 samt overslagsårene. 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

  

Bilag 

1. Klublederens skrivelse og ansøgning om omplacering og opkvalificering af personale 
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Punkt 06 Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq 
 

Journal nr. 17.00.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Atuarfik Kilaaseeraq skal renoveres begyndende fra 2020. 

Qeqqata kommunalbestyrelse afsatte i budget 2018 og overslagsårene følgende midler til 

renovering af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq: I 2018 0,5 mio. kr. til opstart af planlægning, i 2019 

2 mio. kr. til projektering og herefter i overslagsårene 13,7 mio. kr. årligt. Beløbet kr. 13.7 mio. er 

fra Selvstyrets bloktilskud til bygning og renovering af daginstitutioner, skoler og skolehjem, som 

kommunerne overtog ansvaret for i 2018. I 2020 og 2021 går hele bloktilskuddet således til 

renovering af Atuarfik Kilaaseeraq. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

Bygningsreglement 2006 for Grønland. 

SBI (Statens byggeforsknings institut) anvisning 230. 

 

Faktiske forhold 

Skolens facader fremstår i gule mursten, som kun har få skader. Det anbefales ved renovering af 

Atuarfik Kilaaseeraq, at facaderne bevares og repareres efter behov. Varmetab, træk og dårlig 

indeklima vil fremadrettet kunne forbedres ved udskiftning af døre og vinduer, samt nyt genvex 

anlæg. Genvex anlægget trækker luften fra boligen ud, men inden den blæses ud af boligen, trækkes 

varmen ud af luften. Varmen bliver herefter tilført den køligere friskluft, så 

indblæsningstemperaturen i boligen holdes konstant. 

 

Bygningen langs med det gamle elværk er ikke nutidig, grundet dens smalle opbygning. Det 

foreslås at eksisterende gang indlemmes til klasseværelserne for at gøre klasseværelserne større. 

Udvendigt laves svalegange, med indgange til de nye klasseværelser herfra. Tagkonstruktionerne 

skal undersøges for råd og svamp. Og der skal som minimum efterisoleres. Tagvinduerne skal 

udskiftes, da disse er utætte, samt deres funktion som røglemme ikke længere virker optimalt. 

Indvendig er der tegn på slidtage på alle flader, samt at indretningen indendørs ønskes mere 

nutidigt. El installationerne har nogle mangler, som der skal rettes op på. VVS er slidt. Nogle af 

rummene har svært ved blive varme i de koldeste måneder. 

 

Der er i Maniitsoq by ingen ledige store arealer til nybyggeri. Derfor er det ikke muligt at finde 

arealer til bygning af en ny skole. Og der er heller ikke mulighed for at flytte eleverne til andre 

lokaliteter, så en generel nedrivning og nybygning på nuværende placering er ikke en mulighed. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Indbydende arbejdsforhold og indeklima har bestemt betydning for både lærernes og børnenes 

trivsel, og ved fastholdelse af lærerstaben. Derfor er det vigtigt at inddrage skolen og 

skolebestyrelsen i dette vigtige arbejde. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Selve renoveringen er planlagt og budgetteret til igangsættelse i 2020. 
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Den vil indebære et væsentligt omfang af brugerinddragelse, så renoveringen bliver så 

hensigtsmæssig både i forhold til håndtering af problemer under byggefasen og i forhold til det 

langsigtede mål om gode fysiske forhold i Atuarfik Kilaaseeraq. Det forudsætter, at der nedsættes et 

skolebyggeudvalg med politisk deltagelse af borgmesteren (formanden for økonomiudvalget), et 

lokalt medlem af Udvalget for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse, et lokalt medlem af teknik- 

og miljøudvalget og en repræsentant fra oppositionen. 

Skolebyggeudvalget består endvidere af skolerepræsentanter. Skolebyggeudvalget træffer de 

overordnede beslutninger undervejs og agerer styregruppe for projektgruppen. 

 

Projektgruppen varetager den direkte og udførende del af selve projektet med en projektleder som 

direkte ansvarlig. Projektlederen er samtidig bygherrerådgiver. På grund af projektets størrelse og 

tætte forbindelse til den øvrige administration er bygherrerådgiveren ansat med reference til 

uddannelseschefen. Dette blev besluttet ved det ordinære møde 04/2018, den 28 maj 2018 i Udvalg 

for Sundhed, Fritids, Kultur og Uddannelse. Hvilket vil sige, at projektet forankres igennem det 

administrative ansvar hos uddannelseschefen som bygherre og medlem af projektgruppen. 

 

Med oprettelse af et skolebyggeudvalg samt en projektgruppe, er det grundstrukturen fra 

Projektorganiseringen ved renoveringen af Minngortuunnguup Atuarfia, der foreslås anvendt i 

forbindelse med renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq. 

 

Der er oprettet en projektgruppe med repræsentanter fra Område for uddannelse, område for teknik 

og miljø, staben, skolelederen, 1 repræsentant for lærerne og 1 for skolebestyrelsen. Der er afholdt 

indledende, forberedende møder uden at diskussionerne om ønskerne er igangsat endnu. 

 

Det anbefales at eksisterende skole renoveres i flere etaper, så eleverne kan flyttes i mindre antal ad 

gangen, mens bygningsdelene revoveres en efter en. Der er mulighed for, at Aula og gymnastiksal 

eller andre velegnede bygninger i byen kan omdannes til midlertidige klasseværelser mens 

renoveringsarbejdet pågår. 

 

Der ansøges om at dele af projektgruppen tager på studietur til Danmark sammen med kommende 

repræsentanter for skolebyggeudvalget. Det er ønsket at besøge en skole ved Århus der er bygget af 

gul mursten, nøjagtig ligesom Atuarfik Kilaaseeraq, hvor skolerenoveringen har taget udgangspunkt 

i pædagogiske overvejelser, som også skal være en vigtig del under projektgruppens diskussioner. 

 

Administrationens vurdering 

Før skolerenoveringen planlægges i detaljer er det nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at 

tage beslutninger, der kan lægge rammer for planlægningen af renoveringen af Atuarfik 

Kilaaseeraq. 

 

Der foreslås nedsat et Skolebyggeudvalg. 

Skolebyggeudvalget agerer styringsgruppe og træffer overordnede beslutninger undervejs samt står 

for 

den overordnede ledelse af projektet. 

 

Medlemmer 

- Formanden for Økonomiudvalget, formand 

- Medlem af Udvalg for Uddannelse Sundhed Fritid og Kultur 

- Medlem af Udvalg for Teknik Råstoffer og Miljø 
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- Politisk repræsentant fra oppositionen 

- Skolebestyrelsesrepræsentant 

- Skoleledelse 

- Pædagogisk råds repræsentant 

- Sikkerhedsgrupperepræsentant 

- Området for teknik og miljø (plan- og bygningsmyndigheden) 

- Elevrådsrepræsentant 

 

Sekretær for udvalget er Bygherrerådgiveren, som også er ansvarlig for bidrag med byggefaglig 

viden. 

 

Udvalget repræsenterer skolens synspunkter overfor bygherren, og sikrer skolens brugeres 

medindflydelse. 

De repræsenterede parter skal derfor give deres repræsentanter i udvalget den fornødne kompetence 

til at deltage. Udvalgsmedlemmerne er omvendt ansvarlige for at bringe viden tilbage til deres 

bagland. 

Udvalget er formelt ansvarshavende på en række opgaver (se nedenfor), men uddelegerer som regel 

den 

praktiske udførelse af disse til projektgruppen. 

 

Udvalget kan forvente at skulle mødes ca. 2-3 gange månedligt i både initiativfasen og 

programfasen. Jo 

nærmere man kommer på byggeprogrammets færdiggørelse desto hyppigere vil møderne være – 

ofte 

ugentligt i slutperioden. 

 

Projektgruppe er nedsat, men deres arbejde er endnu ikke igangsat. 

Projektgruppen varetager den direkte og udførende del af selve projektet med en projektleder som 

direkte 

ansvarlig. 

Projektgruppens overordnede rolle er at koordinere samspillet mellem bygherren, byggeudvalget og 

rådgiveren og sikre, at projektplanen overholdes. 

 

Projektgruppen kan nedsætte undergrupper, som nærbehandler særlige emner. Disse grupper er 

underlagt 

projektgruppen i alle henseender og referer direkte til projektgruppen. Tre eksempler på 

undergrupper til projektgruppen kan være: 

- En logistikgruppe kan bruges til at håndtere den omfattende planlægning af 

lokaleanvendelser 

og placering af undervisning, elever, faciliteter og lignende i byggefasen. 

- En arbejdsmiljø- og sikkerhedsgruppe, hvor skolens allerede eksisterende sikkerhedsgruppe, 

kan 

danne grundlaget for de markant udvidede opgaver, som skal løses i forbindelse med 

skolerenoveringen. 

- En inventargruppe, hvor inventaret allerede fra de første skitser indgår i tegningsmaterialet 

og diskussionerne om skolens fremtidige rammer og indretning. 
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Administrationens indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse at godkende: 

 

1. at det er renovering af de eksisterende bygninger, hvor facaderne bevares samtidig med at 

der kan bygges en ny fløj og indretningen gøres mere nutidigt. 

2. at skolebyggeudvalget nedsættes og projektgruppen igangsættes med planlægningen af 

skolerenoveringen. 

3. at dele af projektgruppen med repræsentanter for skolebyggeudvalget tager på studierejse til 

bl.a. Århus. 

 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 1. april 2019 besluttet følgende: 

Indstilling 1 ændres til "at det er renovering af de eksisterende bygninger, hvor facaderne kan 

bevares samtidig med at der kan bygges en ny fløj og indretningen gøres mere nutidigt". 

Indstilling 1 godkendes med ændringen. 

Indstilling 2 godkendes 

Indstilling 3 fjernes. 

 

Administrationens indstilling 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

1. at det er renovering af de eksisterende bygninger, hvor facaderne kan bevares samtidig med 

at der kan bygges en ny fløj og indretningen gøres mere nutidigt 

 

2. at skolebyggeudvalget nedsættes og projektgruppen igangsættes med planlægningen af 

skolerenoveringen 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april 2019 og godkendte indstillingerne. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende 
 

1. at det er renovering af de eksisterende bygninger, hvor facaderne kan bevares samtidig med 

at der kan bygges en ny fløj og indretningen gøres mere nutidigt 

 

2. at skolebyggeudvalget nedsættes og projektgruppen igangsættes med planlægningen af 

skolerenoveringen 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt.  

 

Bilag 
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Punkt 07 Kangerlussuaqs rolle i den fremtidige lufthavnsinfrastruktur 
 

Journal nr. 24.10 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har på sit møde d. 24. maj 2018 besluttet, 

-at Økonomiudvalget bemyndiges til at oprette et trafikaktieselskab A/S Arctic Circle Traffic med 

indskud af Sisimiut kommunale havn og Vejen mellem Indlandsisen og Kellyville 

-at Selvstyret anmodes om at indskyde eller sælge Kangerlussuaq lufthavn i/til A/S Arctic Circle 

Traffic hurtigst muligt 

-at Økonomiudvalget bemyndiges til at forhandle med Selvstyret om placering af alle de offentlige 

trafikinfrastrukturanlæg i Qeqqata Kommunia i A/S Arctic Circle Traffic. 

 

Direktionen har i den forbindelse igangsat flere arbejder, herunder drøftet mulighederne for at 

oprette et selskab med kommunens advokat og fået undersøgt Kangerlussuaqs rolle i den fremtidige 

lufthavnsinfrastruktur med nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat af de internationale flyeksperter Integra 

Holding. 

 

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen og borgmester Malik Berthelsen har d. 11. januar 

2019 underskrevet kommissorium for en fælles arbejdsgruppe om Kangerlussuaqs fremtid. 

Arbejdsgruppen har holdt møde i slutningen af januar og starten af april. 

Den danske statsminister og det danske forsvar har i marts måned udmeldt, at såvel det danske som 

det amerikanske forsvar har brug for Kangerlussuaq Lufthavn. 

 

Det store internationale krydstogtskibsselskab Sunstones, der ejer ¼ af de krydstogtskibe, der 

lægger til i grønlandske havne og udskifter passagerer i Kangerlussuaq har i brev til borgmester 

Malik Berthelsen peget på vigtigheden af, at Kangerlussuaq Lufthavn bibeholdes i fremtiden. 

Sunstones lægger vægt på, at internationale krydstogtselskaber er afhængige af en sikker lufthavn 

med en regularitet meget tæt på 100%. 

 

Regelgrundlag 

Trafikinfrastrukturen har traditionelt været Selvstyrets ansvarsområde, men større kommunalt 

ansvar var både baggrunden for strukturreformen og flere tiltag i de senere år med overdragelse af 

ansvarsopgaver fra Selvstyret til kommunerne. 

 

Faktiske forhold 

Kommunens advokat har peget på, at der ikke er noget til hinder for at oprette et 

infrastrukturselskab A/S Arctic Circle Traffic, og dette kan ske med kort varsel. Det afgørende er, 

om Selvstyret vil være medejer eller overlade Kangerlussuaq Lufthavn til et kommunalt ejet 

aktieselskab, og hvilke betingelser som Selvstyret vil have i den forbindelse. Dette skal undersøges 

af den nedsatte arbejdsgruppe mellem selvstyret og kommunen. 

 

Integra Holding har i en rapport om Kangerlussuaqs rolle i den fremtidige lufthavnsinfrastruktur 

konkluderet: 

1. At lufthavne spiller en stor rolle i udviklingen af et område/en region, idet de sikrer 

tilgængeligheden. Hvis Kangerlussuaq Lufthavn lukkes eller gøres til en heliport, forsvinder 

eksistensgrundlaget for området; 
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2. At governance og ejerstruktur af lufthavne har ændret sig væsentligt, så lufthavnene er fæstet 

mere lokalt end nationalt. For Kangerlussuaq Lufthavn burde det seriøst overvejes, om 

lufthavnen ikke bør gå over til lokalt eller kommunalt eje; 

3. At Kangerlussuaq Lufthavn er væsentlig i et samlet lufthavnsnetværk på Grønland med 

væsentlige roller at spille som f.eks. at være militær lufthavn, logstikcentrum, dronecentrum 

og/eller alternate. Listen er ikke komplet; 

4. At lufthavnen de nærmeste år vil skulle tilpasses de nye roller og behov. Det vil derfor være 

langt at foretrække, at driften af Kangerlussuaq Lufthavn lægges i et selvstændigt selskab, hvor 

lufthavnen kan få den fornødne opmærksomhed og ikke blive betragtet som en af mange. 

 

Integra Holding peger på, at baggrunden for disse konklusioner er blandt andet, 

A. At luftfarten generelt er i fremgang i hele verden 

B. At lufthavne er en udviklingsmotor for regioner 

C. At lufthavne tænker mere i netværk, hvor man supplerer hinanden ved at turister kan flyve 

ind til en lufthavn og ud fra en anden eller lokalbefolkning ud via en international lufthavn 

og hjem via en anden international lufthavn 

D. Jo tættere ejerne af lufthavnen er på lufthavnen, jo mere positiv er udviklingen 

E. Kommunale lufthavne er blevet meget almindeligt i Danmark 

F. At drift af og udgifter til en eksisterende lufthavn kan skaleres op og ned afhængig af 

brugen/behovet 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt at nedlægge eller forkorte en velfungerende lufthavn, og den eneste 

internationale lufthavn i Qeqqata Kommunia. Lokalt/kommunalt (med)ejerskab af lufthavne er 

grundlaget for en bæredygtig udvikling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Selvstyrets seneste konsulentrapport på renovering af Kangerlussuaq Lufthavn lægger op til en 

maksimal udgift på 458 mio.kr., mens danske professorer på DTU og AAU peger på udgifter på 

100-200 mio.kr. 

Set i lyset af indtægter fra Forsvarets, Internationale krydstogtselskabers, turistbranchens, ETOPS 

beflyvninger og lokalbefolkningens brug af Kangerlussuaq Lufthavn er disse overslag ikke 

bekymrende. Nye lufthavne andre steder i Grønland koster mere at anlægge og har kortere længde 

samt dårligere regularitet 

 

Da driften af Kangerlussuaq Lufthavn kan skaleres op og ned i forhold til brugen vil de økonomiske 

udgifter for en hel eller delvis kommunal overtagelse af Kangerlussuaq Lufthavn ikke påføre 

kommunekassen unødig risiko. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at Kangerlussuaq Lufthavn er altafgørende for Qeqqata 

Kommunias udviklingsmuligheder. Heldigvis vurderer internationale aktører som det danske og 

amerikanske forsvar samt den internationale krydstogtbranche også, at Kangerlussuaq Lufthavn er 

vigtig for dem. 

 

Det er administrationens vurdering, at et fortsat samspil mellem de større lufthavne i Grønland er 

afgørende for Grønlands erhvervs- og turismeudvikling, hvor ikke mindst turismen i Kangerlussuaq 

og samspillet med turismen i Diskobugten er afgørende for Grønlands turismeudvikling. Turisterne 
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kommer primært til Grønland for at opleve Indlandsisen og naturen, hvor adgangen til Indlandsisen 

fra Kangerlussuaq og det store landområde mellem Indlandsisen og Davisstrædet giver nogle 

unikke oplevelser for turisterne. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at der arbejdes videre med at få etableret A/S Arctic Circle Traffic indeholdende minimum 

Kangerlussuaq Lufthavn 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede sagen i møde den 16. april 2019 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen 
 

-at der arbejdes videre med at få etableret A/S Arctic Circle Traffic indeholdende minimum 

Kangerlussuaq Lufthavn 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

  

Bilag 

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 24. maj 2018, pkt. 10 
2. Kommissorium for arbejdsgruppe mellem Qeqqata Kommunia og Departementet for 

Boliger og Infrastruktur om Kangerlussuaqs Fremtid 

3. Brev til borgmester Malik Berthelsen fra Sunstones CEO af 27. februar 2019 

4. Integra A/S’s rapport om Kangerlussuaq rolle i den fremtidige lufthavnsinfrastruktur af 7. 

marts 2019 
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Punkt 08 Bundgarnsvedtægt for Qeqqata Kommunia 

 
Journal nr. 66.16 

 

Baggrund 

Efter kommunesammenlægningen skal kommunale vedtægter fornys, og gælde for storkommunen. 

Inklusiv bundgarnsvedtægt i Sisimiut Kommunia af 2000 samt bundgarnsvedtægt i Maniitsup 

Kommunea af 1962. 

 

Regelgrundlag 

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om Fiskeri. 

 

Faktiske forhold 

Administrationen har udarbejdet udkastet til bundgarnsvedtægt. 

Udkastet til vedtægten er sendt ud i høring hos fisker- og fangerforeninger i Qeqqata Kommunia, og 

ønsker omkring opbevaringsbure fremsat af fiskerne i Maniitsoq er indarbejdet som bestemmelser i 

udkastet. 

Den sidste høring blev sendt til fiskerne i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik den 26. 

september 2018. 

Der er desuden sendt en høring ud i forvaltningsområdet Sisimiut. Vi modtog et høringssvar fra 

SAPP den 17. oktober 2018. SAPP har i deres høringssvar foreslået, at for perioden for 

bundgarnsfiskeriet skal forlænges til udgangen af året. 

 

Fiskerforeningen i Atammik har i deres høringssvar af 3. oktober 2018 skrevet: 

”Det kan ikke siges, at farvandet i Niaqunngunaq er enormt, og vi mener, at det hurtigt vil have en 

indflydelse på fiskebestanden, når man anvender opbevaringsbure, da der fanges mange fisk ret 

hurtigt, når man anvender opbevaringsbure, hvorfor vi er bange for, hvorvidt det vil have en 

indflydelse på bestanden i fremtiden/om torskene vil forsvinde. Når vi siger, at fem fiskere fisker 

efter torsk og opbevarer dem i bure, og når de alle fanger 10 - 20 tons, så kan vi godt regne ud, hvor 

hurtigt fiskene vil blive fisket op. Der vil blive opfisket flere fisk, når der er flere fiskere end fem, 

der anvender opbevaringsbure (jeg gentager, at vi her tænker på anvendelse af opbevaringsbure). 

Niaqunngunaq er vigtigt for en fisker, da fiskebestanden primært i Ammassivik søger andre 

områder om efteråret, hvorfor fiskerne begynder at fiske i Niaqunngunaq, hvor der er fisk i området 

året rundt. Vi har i de senere år begyndt at anvende sænkegarn, og der er efterhånden ikke mange, 

der fisker med garn. Vi er bekendt med, at fiskere fra andre steder end Atammik også fisker i 

området, hvilket er et bevis for, hvor vigtigt Niaqunngunaq er vigtigt for en fiskerne. 

Vi anmoder Jer venligst om at støtte os, da vi ikke tænker på hurtige penge, men tænker på 

fremtiden”. 

 

Fiskere i Napasoq har i deres høringssvar af 24.01.2019 kommet med en meddelelse omkring 

ønsket fra fiskerforeningen i Atammik omkring opbevaringsbure. Fiskerforeningen i Napasoq 

støtter fiskerforeningen i Atammik omkring deres ønske. Ergo, at opbevaringsbure ikke skal 

anvendes i Niaqunngunaq. 

 

Under fiskernes efterårsmøde i Maniitsoq i 2018 har administrationen fremlagt ønsket fra fiskerne i 

Atammik om, at opbevaringsbure ikke skal anvendes i Niaqunngunaq. Fiskerne i Maniitsoq havde 

under mødet intet imod for, at der i vedtægten indarbejdes en bestemmelse for forbud mod 

anvendelse af opbevaringsbure i Niaqanngunaq. 
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Administrationen har på denne baggrund indarbejdet § 4, stk. 2, hvori det i Niaqunnguaq ikke er 

tilladt at anvende opbevaringsbure. 

Juristen i Selvstyret har gennemgået udkastet til vedtægten, men i udkastet var forbuddet om 

anvendelse af opbevaringsbure i Niaqunngunaq ikke indarbejdet. Ønsket fra Atammik faldt nemlig 

først under Udvalg for Fiskeri, Fangs og Bygdeforholds bygdebesøg i juli 2018. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at den nye vedtægt egentligt ikke er meget anderledes i forhold til de 

gamle vedtægter i Sisimiut Kommunia og Maniitsup Kommunia, hvor den eneste forskel er den nye 

bestemmelse om anvendelse af opbevaringsbure. 

Administrationen vurderer, at fiskerforeningerne ikke har noget imod udkastet til vedtægt, og at den 

skal godkendes som den foreligger. 

I § 7 i udkastet til vedtægt står der, at bundgarn skal tages op senest den 15. december. SAPP har i 

sit høringssvar foreslået, at bundgarn senest skal tages op den 31. december. Administrationen 

vurderer, at holdninger kan være forskellige, og at forslaget kan drøftes. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende udkastet til vedtægt som den 

foreligger. 

 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 29. januar 2019 2019 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

-at godkende udkastet til vedtægt som den foreligger. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt.  
 

Bilag 

 

1. Udkast til bundgarnsvedtægt i Qeqqata Kommunia 

2. Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om Fiskeri. 

3. Bundgarnsvedtægt i Sisimiut Kommunia af 1. september 2000. 

4. Bundgarnsvedtægt i Maniitsup kommunia af 14. maj 1962. 

5. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Atammik af 3. oktober 2018 

6. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Napasoq af 24.01.2019 

7. Høringssvar fra SAPP af 17.10.2018. 
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Punkt 09 Vedtægt om erhvervsfiskeri efter hellefisk i Qeqqata Kommunia 

 

Journal nr. 66.16 

 

Baggrund 

Fisker- og fangerforeningen og bygdebestyrelsen i Kangaamiut ønsker, at der i Qeqqata Kommunia 

skal gælde en vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk. 

 

Regelgrundlag 

*Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri 

*Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk 

 

Det er i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk ikke tilladt at fiske 

efter hellefisk med garn, men der står i bekendtgørelsens § 10 stk. 2, at der i kommunale vedtægter 

kan fastsættes nærmere regler om dispensation fra stk. 1, således at fiskeri med garn kan tillades i 

afgrænsede områder. 

 

Faktiske forhold 

Udkastet til vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk i Qeqqata Kommunia er udarbejdet i henhold til 

et ønske fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut. Udkastet er sendt til gennemgang hos 

juristen i Selvstyret. 

 

Udkast til vedtægt lå klar i 2015, hvor Qeqqata Kommunias godkendelse alene blev afventet. Sagen 

blev imidlertid indstillet, da fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut på daværende tidspunkt 

meddelte, at foreningens bestyrelse ikke længere var enig i vedtægten. 

Siden 2017 har fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut ønsket, at sagen genoptages med ønske 

om, at det i en fast periode skal være muligt at fiske efter hellefisk med garn i Kangerlussuatsiaq. 

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut støttede dette ønske. 

I vedtægten foreslås der, at det skal være muligt at fiske efter hellefisk med garn i 

Kangerlussuatsiaq i perioden fra den 1. januar til den 31. marts. 

 

I daværende Qaasuitsup kommunia gælder der en vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk gældende 

fra 2011. Vedtægten gør det muligt at fiske efter hellefisk med garn, ligesom der i vedtægten er 

bestemmelser for, hvor det ikke er tilladt at fiske med garn. 

 

Der gælder også en vedtægt i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor vedtægten bestemmer, at der alene 

må fiskes efter hellefisk med garn i Tunu. F. eks. er det ikke tilladt af fiske efter hellefisk i Nuuk 

fjorden med garn, men er tilladt at fiske med langliner. 

 

Som følge af genfremlæggelse af sagen til Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold den 30. 

januar 2018, besluttede UFFB, at sagen skulle sendes videre til kommunalbestyrelsen, men udvalget 

støttede ikke forslaget fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut. 

Efter afgørelsen rettede fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut den 14.02.2018 en skriftligt 

henvendelse til formanden for UFFB. Brevet var vedlagt en underskriftindsamling med 24 

underskrifter, hvor navn og efternavn alene var skrevet på. 

I brevet gøres der bl.a. opmærksom på: “Der er et ønske om, at der i vintermånederne skal være 

muligt af fiske efter hellefisk med sænkegarn i tre måneder. 95 mm og helmaske 190 mm er 

godkendt, og der opfiskes ikke små hellefisk med de garn. Der fanges derimod små hellefisk, når 
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der benyttes langline med nr. 6-7 kroge, og det er ikke bæredygtigt, da fabrikken i Maniitsoq 

modtager hellefisk uden at frasortere de små.” 

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har i deres brev af 14.02.2018 til kommunalbestyrelsen 

bekendtgjort deres støtte til fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut. 

I forbindelse med Udvalg for Fiskeri, Fangs og Bygdeforholds bygdetur til Kangaamiut den 25. juli 

2018, blev der under et møde med fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut (KAPP) igen 

bemærket, at foreningen ønsker, at der udstedes en vedtægt, og fremlagde deres begrundelser til 

udvalget. Under mødet blev KAPP anmodet om at sende deres begrundelser på skrift til kommunen. 

Formanden for fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut, Jens Meeraq Lyberth har i sin skrivelse 

til Qeqqata Kommunia af 07.08.2018 skrevet følgende: 

“Som jeg lovede under et møde mellem Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold og KAPP, 

fremsender jeg hermed min korte bemærkning. 

Indledningsvis vil jeg bemærke hellefiskeri i Kangerlussuatsiaq. 

For Jeres afslag på ønsket fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut om fiskeri efter hellefisk 

med garn i i tre måneder, var det Jeres begrundelse, at det ikke ville være bæredygtigt. 

Uden at gengive vores begrundelser under mødet, har KAPP hvert år fået en godkendelse til at fiske 

i tre måneder fra januar til marts. Så vidt jeg husker, så blev der givet en godkendelse for at fiske fra 

medio januar til medio april, da det har kommet an på, hvilken periode fiskerne har søgt om. 

DET BØR SIGES, at det er første gang at vi ser noget, der ikke er så bæredygtigt, da der nu 

benyttes tynde sænkegarn med nr. 6 kroge, der giver mulighed for at fange små hellefisk. De to 

indhandlingsanlæg i Maniitsoq modtager 500 grams hellefisk. Således en kort resume af vores 

udtalelser under mødet”. 

 

Under samtale med formanden for KAPP, Jens Meeraq Lyberth den 1. november 2018 

understregede han, at foreningen ønsker, at fartøjer med en længde op til 16 meter skulle inkluderes 

i vedtægten. Det blev desuden understreget, at det er hele Kangerlussuatsiaq det drejer sig om, og 

ikke alene en del af den. 

Foreningen ønsker, at det i de tre måneder skal være muligt at fiske fra fjordens munding til bunden 

af fjorden. 

Fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq (MAPP) har i deres høringssvar af 01.11.2018 skrevet 

følgende: 

“Herfra er vi stadig fast besluttet på, at der skal være forbud mod fiskeri efter hellefisk med garn, da 

fjordene er snævre og bestanden ikke er stor. Vi kommer til at vente i flere år, til hellefisk igen 

kommer til fjorden, hvis fiskeri med garn tillades. Erfaringerne viser, at hellefisk bliver sværere at 

fange i fjordene, når der har været fiskeri efter hellefisk med garn, og vi er ikke i tvivl om, at 

fartøjerne vil bruge mange garn til fiskeri i Kangerlussuatsiaq, hvorfor vi er imod for, at fiskeri efter 

hellefisk i fjordene med garn tillades”. 

 
Fisker- og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af 29.10.2018 skrevet følgende: 

“Vi er bekendt med, at det flere steder på kysten er blevet forbudt at fiske efter hellefisk med garn. 

Som et eksempel kan vi fortælle, at flere fartøjer har fisket efter torsk i vores fjord "Kangia" om 

foråret i løbet af 1970'erne. Som følge heraf har vi set mange tabte garn, der er til gene for 

sænkegarnsfiskeri! 

Nærværende udkast til vedtægt er ellers i orden, men vi går ikke ind for det, da fiskeriet vil foregå i 

vintermånederne, selvom de vil være langt fra os. Eksempel: Tyndis og havis vil konstant drive 

over bøjer, så man endda kan miste fangstredskaber”. 
 

Vi har ikke modtaget svar fra fisker- og fangerforeningen i Atammik. 
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Administrationen har adspurgt Royal Greenland A/S, hvorvidt de køber hellefisk fanget med garn. 

RG har i deres svar af 01.02.2018 skrevet følgende: 

“Vi kan godt modtage hellefisk fanget med garn, fanget over natten, ikke fanget i et garn, men 

selvfølgeligt skal de jo også bruge garn, men kun de tilladte gennem vedtægten, ikke garn til laks”. 

Den 1. november 2018 spurgte administrationen RG, hvorvidt de ville modtage hellefisk fanget 

med garn, hvis det skulle blive tilladt via vedtægten. Vi har til d.d. ikke modtaget svar. 

Den 01.11.2018 blev Maniitsoq Fish ApS adspurgt via telefon, og de svarede, at de ville modtage 

hellefisk fanget med garn, hvis dette skulle blive tilladt. 

Administrationen har indhentet bemærkning fra KNAPK. 

I deres udtalelse af 01.11.2018 skrev de følgende: 

“Indledningsvis roser vi Jer for Jeres tiltag for at udfærdige en vedtægt om fiskeri efter hellefisk 

med garn i Kangerlussuatsiaq. Vi er ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil blive udfærdiget en 

forvaltningsplan, og Jeres arbejde vil uden tvivl være en af grundlagene i forbindelse med 

udfærdigelsen. 

Skal vi kritisere noget eller rettere komme med en advarsel, så vil det handle om længderne på 

fartøjerne. 

Som bekendt kan fartøjer op til 80 BRT fiske kystnært. 

I den forbindelse har man i tre forvaltningsområder i Nordgrønland særskilt besluttet, at fartøjerne 

højst skal være på 19.99 BRT i forbindelse med fiskeri efter hellefisk. 

Vi advarer Jer mod længderne på fartøjer i forbindelse med Jeres drøftelse om en vedtægt for fiskeri 

med garn i Maniitsoq-området. Nogle fartøjer vil blive udelukket, mens andre vil blive tilladt, og vi 

tror fuldt og fast på, at dette vil skabe konflikter. Kan det mon lade sig gøre at sige, at fartøjerne 

skal have en størrelse op mod 19.99 BRT, som det er tilfældet i Nordgrønland eller i det mindste 

overveje det? (for de kan jo være for små). 

Endeligt vil vi opfordre Jer til at sikre Jer forholdet angående indhandlingsanlæggene. Her er vi 

bekendt med, at nogle er tilbageholdene for at købe hellefisk fanget med garn, hvor de i de her 

tilfælde tænker på kødets kvalitet, hvorfor I bedes om at være opmærksom på det. 

Vi roser igen Jeres arbejde, og vi håber, at I gør den færdig til alles tilfredshed”. 

 

Selvstyrets jurist har gennemgået udkastet til vedtægten. Vi fik den gennemgåede sag tilbage den 

10.01.2019. Udkastet til vedtægten fremlægges hermed på denne baggrund som den foreligger. 

 

Administrationens vurdering: 

Vi har fra kommunen pligt til ikke at forskelsbehandle borgerne, hvorfor man ved godkendelse af 

vedtægten ikke kan sige, at borgerne i Kangaamiut alene må fiske efter hellefisk med garn i 

Kangerlussuatsiaq. Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel til det. Såfremt vedtægten 

godkendes, skal den gælde for joller og fartøjer med en længde op til 16 meter. 

Det vil være muligt at fiske med garn på hele fjorden, men i så fald vil det ikke være muligt at føre 

tilsyn med, hvor meget der bliver opfisket. Det er svært at sige, hvor mange fartøjer (max. 16 

meter), der vil fiske efter hellefisk med garn. 

KAPP begrunder sin bemærkning med, at der alene er tale om fiskeri i 3 måneder i 

vintermånederne, hvor torsk har søgt ud af fjorden. Fiskerne i Kangaamiut har behov for at fiske 

efter hellefisk med garn i vintermånederne, for således at have en alternativ indtægtskilde. 

KAPP bemærker, at garnets masker minimum skal være 190 mm ved fiskeri efter hellefisk med 

garn, hvorfor det ikke vil være muligt at fange små hellefisk. Man er dog begyndt at benytte 

sænkegarn med nr. 6 kroge for at fange de små hellefisk. Hvilket ikke svarer til bæredygtig fiskeri. 
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Det er muligt at forkorte fiskeriet efter hellefisk med garn i nogle steder af fjorden, og at det alene 

skal gælde for joller. Dette ønsker fiskerforeningen i Kangaamiut dog ikke. Fiskerforeningen 

ønsker, at der tages en afgørelse i forslagene i udkastet til vedtægten. 

 

Det har i flere år, og med dispensation fra Naalakkersuisoq for Fiskeri været muligt af fiske efter 

hellefisk med garn i Kangerlussuatsiaq i 3-4 måneder om vinteren, hvor der hvert år er indhentet en 

dispensation. Departementet har dog i de senere år bemærket, at der alene kan udstedes en 

dispensation, når der gælder en vedtægt i kommunen. 

Administrationen vurderer, at man også skal tage højde for det under vurderingen. Det kan gennem 

en vedtægt være muligt at fortsætte med at give dispensation, som departementet har gjort. 

Det kan kræves, at der i et samarbejde mellem Selvstyret, KNAPK og Qeqqata Kommunia skal 

arbejdes for at få udfærdiget en forvaltningsplan for Kangerlussuatsiaq, såfremt vedtægten 

godkendes. 

Forvaltningsplanen vil fastsætte nærmere bestemmelser for bæredygtig fiskeri efter hellefisk i 

Kangerlussuatsiaq, og Naturinstituttet skal indledningsvis under hellefiskebestanden i 

Kangerlussuatsiaq, ligesom det skal vurderes, om der skal være tale om kvoteret fiskeri, ligesom 

forvaltningsplanen der gælder for fjorden i Nuuk. 

Man kan desuden forlange, at der arbejdes for at optage gamle garn fra havbunden. 

Det er dog svært at vurdere og sige, hvornår dette vil kunne lade sig gøre. 

 

Administrationen vurderer, at der alene er to muligheder, nemlig at gå ind for eller give afslag for 

udkastet til vedtægten som den foreligger, da der i nærværende sag er forskellige holdninger og 

modsigelser, og da fiskerforeningen i Kangaamiut ønsker, at vedtægten godkendes som den 

foreligger. 

Såfremt vedtægten forkastes, vil der ikke gælde en vedtægt for hellefiskeri i Qeqqata Kommunia 

med det følge, at det ikke vil være tilladt af fiske efter hellefisk i hele Qeqqata Kommunia. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold drøfter punktet og tager en 

afgørelse. 

 

Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 29. januar 2019 besluttet, at ud fra erfaringer afslås ønske fra 

fiskere i Kangaamiut om garnfiskeri efter hellefisk i Kangerlussuatsiaq. Det er også uvist hvor stor 

bestanden er på hellefisk. 

 

Indstilling 

Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

-at afslå ønske fra fiskere i Kangaamiut om garnfiskeri efter hellefisk i Kangerlussuatsiaq 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. Det blev besluttet at der ikke skal laves vedtægt. 
 

Bilag 

1. Udkast til Vedtægt om erhvervsfiskeri efter hellefisk i Qeqqata Kommunia 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk 

3. Høringssvar 
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Punkt 10 Vedtægt om erhvervsfiskeri med sænkegarn i Qeqqata Kommunia 

 

Journal nr. 66.16 

 

Baggrund 

Efter kommunesammenlægningen skal kommunale vedtægter fornys, og gælde for storkommunen. 

Heri inkluderet vedtægt af 23. oktober 2006 om begrænsning af fiskeri med sænkegarn i Sisimiut 

Kommune. 

Der er i daværende Maniitsup Kommunia ikke en vedtægt for fiskeri med sænkegarn. 

 

Regelgrundlag 

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om Fiskeri. 

 

Faktiske forhold 

Administrationen har udarbejdet udkastet til vedtægt om fiskeri med sænkegarn i Qeqqata 

Kommunia. 

 

I udkastet til vedtægten foreslås det, at det med ansøgt dispensation til kommunen skal være tilladt 

at fiske efter torsk og rødfisk med sænkegarn i perioden fra den 1. oktober - 30. april. Men at det 

ikke skal være tilladt at fiske efter torsk og rødfisk med sænkegarn i Sermilinnguaq-fjorden nord for 

Maniitsoq. Idet fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq ønsker, at det ikke skal være tilladt at fiske 

med sænkegarn i Sermilinnguaq, hvor der fiskes efter hellefisk med langline. Desuden ønsker 

fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq, at det ej heller skal være tilladt at fiske efter torsk og 

rødfisk med sænkegarn i Kangerlussuatsiaq. Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut ønsker, at 

det skal være tilladt at fiske efter torsk og rødfisk med sænkegarn i Kangerlussuatsiaq. 

På denne baggrund gælder der en bestemmelse i udkastet om, at det ikke er tilladt at fiske med 

sænkegarn i Sermiilinnguaq, og at bestemmelsen ikke gælder for Kangerlussuatsiaq. 

 

Udkastet til vedtægten er sendt til fisker- og fangerforeninger i Qeqqata Kommunia. 

 

Fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq har i deres høringssvar af 1. november 2018 skrevet: “Vi 

har ikke noget imod for, at der fiskes efter torsk med garn i den omtalte periode, vi tænker på, at det 

skal være tilladt at fiske med garn i områder, hvor der ikke er hellefisk, men på den anden side 

stiller vi også spørgsmålstegn ved fiskeri efter rødfisk med garn, idet fisken er en dybhavsfisk og 

lever i områder sammen med hellefisk, sagt på en anden måde, så er vi bange for, at der fiskes efter 

hellefisk i områder, hvor der er rødfisk. Vi ønsker, at det skal være muligt i fjordene 

Kangerlussuatsiaq og Sermilinnguaq.” 

Fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut har i deres høringssvar af 31.10.2018 skrevet: 

“For § 3, hvori der står, at fiskeriet skal være tilladt fra den 1. oktober: Vi foreslår herfra, at den 

ændres til 1. september”. 
 

Fisker- og fangerforeningen i Napasoq har i deres høringssvar af 29.10.2018 skrevet: 

“Vi er bekendt med, at det flere steder på kysten er blevet forbudt at fiske efter hellefisk med garn. 

Som et eksempel kan vi fortælle, at flere fartøjer har fisket efter torsk med sænkegarn i vores fjord 

"Kangia" om foråret i løbet af 1970'erne. Som følge heraf har vi set mange tabte garn, der er til gene 

for sænkegarnsfiskeri! Nærværende udkast til vedtægt er ellers i orden, men vi går ikke ind for det, 

da fiskeriet vil foregå i vintermånederne, selvom de vil være langt fra os. Eksempel: Tyndis og 

havis vil konstant drive over bøjer, så man endda kan miste fangstredskaber”. Torsk: Holdningen 
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ved torsk er næsten identisk med den forrige. Idet det i modsætning til lavt vand, er det værre at 

miste garn i dybhavsvand, for det er meget nemmere at 'fiske' garnet op, når man mister det lavt 

vand”. 
 

Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut har i deres høringssvar af 17. oktober 2018 skrevet: 

“Vi godkender udkastet som den foreligger, da vi ikke har modtaget forslag fra vores medlemmer 

vedr. sænkegarn”. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at flertallet generelt ikke har noget imod for udkastet til vedtægten, men 

at det kan vurderes, at fisker- og fangerforeningen i Napasoq ikke støtter den; fisker- og 

fangerforeningen i Maniitsoq har ej heller noget imod for vedtægten, men ønsker, at det ikke skal 

være tilladt at fiske med garn i Sermilinnguaq og Kangerlussuatsiaaq, da der fiskes efter hellefisk 

med sænkegarn i de to områder. 

Fiskerforeningen i Kangaamiut ønsker, at det skal være tilladt at fiske efter torsk og rødfisk med 

sænkegarn i Kangerlussuatsiaq. 

Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut godkender udkastet som den foreligger. 

Administrationen vurderer, at ønsket fra fiskerne i Maniitsoq kan imødekommes, så det ikke bliver 

tilladt at fiske med garn i Sermilinnguaq. Men at det til trods herfor er svært at argumentere ønsket 

fra Kangaamiut vedr. Kangerlussuatsiaq. Idet administrationen vurderer, at det i forhold til andre 

bosteder vil sættes store begrænsninger til fiskerne i Kangaamiut, såfremt fiskeri efter torsk og 

rødfisk med garn skal forbydes i Kangerlussuatsiaq. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Udvalget for Fisker, Fangst og Bygdeforhold indstiller til kommunalbestyrelsen, at 

udkastet til vedtægt godkendes som den foreligger. 

 

Udvalget for Fisker, Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 29. januar 2019 besluttet at der skal være ens vedtægt for hele 

forvaltningsområdet i Qeqqata Kommunia. § 4 og § 5 skal tages ud. 

 

Indstilling 

Udvalget for Fisker, Fangst og Bygdeforhold indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

-at udkastet til vedtægt godkendes som den foreligger 

-at § 4 og § 5 skal tages ud 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt.  

 

Bilag 

1. Udkast til Vedtægt om sænkegarnsfiskeri i Qeqqata Kommunia 
2. Landstingslov. nr 18 af 31. oktober 1996 om Fiskeri. 

3. Høringssvar fra MAPP af 01.11.2018 

4. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut af 31.10.2018 

5. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Napasoq af 29.10.2018 

6. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Sisimiut af 17.10.2018 
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Punkt 11  Forslag til dagsorden – Løbende 10 års plan for moskusokser i 

Qeqqata Kommunia 
 

Journalnr: 72.01.01.03 

 

Baggrund 

Medlem af kommunalbestyrelsen Malene Ingemann har pr. mail af 4. april 2019 fremsendt et 

forslag om, at Qeqqata Kommunia skal udarbejde en løbende 10 års plan for moskusokser. 

 

Vinterjagten i 2019, var den vilde ‘western’ jagt, og desværre et stort slaraffenland af ulovligheder. 

Der kom tal ud om at der befinder sig 23.000 dyr i kommunen, som straks skulle aflives (som om 

det var sidste gang før lukketid). Trist, at en flok på 10 dyr blev nedskudt, hvoraf kun skindet blevet 

taget med af dyrene (gevinst 15.000 kr.) hvoraf alt kød blev efterladt. OSV,OSV, OSV. 

Fritidsjægere indsatte det helt store skyds, som resulterede i masse af ulovlig jagt i nemmere 

områder som var jagtfrie. Jagtbetjenten gav op, og kunne ikke kontrollere jagten. En jæger, blev 

efter forlydende stoppet, med sin load af dyr af jagtbetjenten og blev spurgt, ‘hvor mange dyr har du 

skudt og hvorhenne’. Svar: ‘hvad rager det dig’, og personen kørte videre. Og mange løj, så sveden 

dryppede af dem, og foretog ulovlig jagt, og fritidsjægere opførte sig som om de var 

erhvervsfangere. Alle kunne se det, men der blev ikke gjort noget ved det. 

 

Vi ved alle at moskusokserne er flest helt nede i syd ved iskanten mod Maniitsoq, der hvor der er 

meget ufremkommeligt. Men i år resulterede det i okserne blev udtyndet alle andre steder, der hvor 

det var nemmest at komme frem. Utroligt men hvor er så planen henne? Hvor er politikernes 

indgriben, hvor er politikernes stemme henne, for vi bør politisk tænke og handle: Vi har lavet 12 

koncessionsområder, det er et politisk ansvar at sikre at der er rigeligt med okser i de 12 

koncessionsområder. Samtidig med at der også skal være plads til fangerjagt næste år, uld- 

produktion og foto safari osv.osv. 2019 er første år, hvor man har hørt om at turister ikke har fået 

deres trofæ af moskusoksen, fordi der ingen var i store områder. 

 

Derfor er det vores ansvar som politikere, enten af out source opgaven omkring dyreforvaltning til 

én person som ikke er i politik, men som vi ansætter til opgaven (fordi vi som politikkere ikke er 

vores ansvar bevidst, eller fordi vi tager en reel beslutning om, at det er et for følsomt emne til at vi 

selv kan håndtere presset, fordi der er valg hver 4. år, og næsten ingen politikere tør desværre gå 

mod deres vælgere). Eller at vi som politikkere laver en specificeret politisk 10 års plan for jagttryk, 

som årligt opdateres, og som konstant indeholder planen for de næste 10 år. På denne måde kan vi 

sikre en langtidsholdbar løsning. Man kunne i denne plan udnytte den viden som folkene bag de 12 

koncessionsområder har. Og man kunne også være meget mere specifikke mhp. jagtpres, så jagten 

blev koncentreret til de områder, der befinder sig for mange dyr i. 

 

Jeg håber med dette forslag, at få opbakning til: 

A. At vi får lavet en løbende 10 års plan, der årligt opdateres, så vi sikre at vi har nok 

moskusokser i Qeqqata Kommunia til: Foto Safari, fangerjagt og trofæjagt, uldproduktion 

til at kunne gøre moskusoksen én ‘konstant’ for Qeqqata Kommunia. 

eller 

B. At vi outsourcer opgaven, til en ekstern uvildig person, som hører fangere, 

turismekoncessionsindehavere, befolkningen mf. hører hvad alle siger, og derefter tager en 

beslutning som løbende skal fremstå i en bæredygtig plan 10 år frem. 
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Jeg ved, at vi i Q.K. ikke står alene med dette område og at Selvstyret og Naalakkersuisut 

selvfølgelig også har noget at skulle sige, MEN vi kan opfordre til at sikre en langtidsplan eller at 

out source området, fordi man gang på gang ser uansvarlige beslutninger taget på bagrund af 

politiske ytringer i hovedstaden med ønsker om “det kunne ellers være fedt at kunne købe kød i 

køledisken i Pisiffik og Brugsen” (uagtet om det er bæredygtigt eller ej). 

 

Men alfa og omega er at, ønsker vi at Kangerlussuaq i generationer fremad skal være Grønlands 

moskus navle, som der er rigtig meget økonomi i, så bliver politikerne nød til at beslutte hvordan 

dette skal ske. Og i og med at lufthavnen skal reddes i Kangerlussuaq, og vi skal have en 

vejforbindelse mellem by/lufthavn, så er det meget presserende at tage en beslutning på området, så 

vi kan reddet ‘moskusoksens lange rejse’. Men vi tager desværre moskusokserne som er et urtids 

dyr for givet, og Q.K. starter nu for alvor at få problemer, fordi man politisk umiddelbart desværre 

ikke magter at forvalte dyrelivet. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

Faktiske forhold: 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold (DFFB) har den 15. april 2019 svaret 

administrationens spørgsmål omkring moskusokser, hvoraf skindet alene er taget med således, at 

politiet ikke vil starte en efterforskning af sagen på grund af manglende vidner og dokumentationer. 

Til trods herfor meddeler DFFB og jagtbetjenten, at de i henhold til skaffede oplysninger ikke vil 

stoppe sagen her. 

 

Administrationen har den 15. april 2019 haft en samtale med jagtbetjenten i 

forvaltningsområdet Sisimiut og jagtbetjenten i forvaltningsområdet Maniitsoq omkring 

overtrædelser under vintermoskusoksejagten i 2019 og forhold omkring jagtbetjentene, som 

forslagsstilleren fremkommer med. 

Jagtbetjentene forklarer, at de ikke kan genkende de forhold, som forslagsstilleren fortæller om, 

primært hvad angår, at de har givet op. Jagtbetjentene forklarer, at de aldrig giver op under deres 

tilsyn. 

De gør alt for at holde et godt tilsyn med området. Det er efter sigende en stor opgave at holde 

tilsyn med et så stort et landområde, når man alene er to jagtbetjente. 

De kan ej heller genkende, at en jæger, der blev stoppet skulle have svaret "hvad rager det dig", og 

kørte videre. Dette forhold kan jagtbetjentene ej heller genkende. 

Når de ankommer til byen efter dages tilsyn på jagtområderne, holder de desuden tilsyn til langt ud 

på natten med fangerne, der kommer hjem efter jagten. 

Under moskusoksejagtsæsonen har den ene jagtbetjent måtte rejse udenbys den 11.02.2019 på 

grund af dødsfald i familien. Som følge heraf blev den ene jagtbetjent ladt alene til at holde tilsyn 

med det store jagtområde, men af sikkerhedsmæssige årsager havde pågældende i en periode 

primært holdt tilsyn med fangerne, der enten kom hjem efter fangsten eller var på vej ud på fangst. 

Jagtbetjentene bemærker, at der efterhånden bliver flere fritidsjægere, der jæger efter moskusokser 

under vinterjagten, at de efterhånden kræver mere, hvorfor der også er flere, der skal holdes opsyn 

med. 
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Jagtbetjentene har overfor deres overordnede krævet, at der skal indsættes 6 jagtbetjente ved næste 

vintermoskusoksejagt i Kangerlussuaq. Idet jagtbetjentenes arbejdsopgaver må fordeles, hvis 

tilsynet skal være tilfredsstillende. To betjente, der holder tilsyn mod øst, to betjente, der holder 

opsyn mod syd, og to betjente, der holder opsyn med fangere, der enten kommer hjem fra fangsten 

eller er på vej til fangst. 

Under vintermoskusoksejagten 2019 var der alene to jagtbetjente. De holdt dagligt tilsyn med et 

200 km lang landområde. 

Efter jagtsæsonen for erhvervsfangere og fritidsjægere havde jagtbetjentene ved besigtigelse af 

jagtområdet konstateret, at moskusokserne havde søgt flugt mod indlandsisen. 

At der var moskusokserne længere inde mod landet. At dette måtte have været årsag til, at 

trofæjægerne ikke havde så meget held med sig. 

Forslagsstilleren foreslår: 

a) at kommunen skal udarbejde en løbende 10 års plan for moskusokser, der årligt skal opdateres 

eller: 

b) At opgaven outsources til en ekstern uvildig person, som hører fangere, 

turismekoncessionsindehavere, befolkningen mf. hører hvad alle siger, og derefter tager en 

beslutning som løbende skal fremstå i en bæredygtig plan 10 år frem. 

 

I Landstingslov om fangst og jagt er det alene kommunerne og kommunalbestyrelserne, der bliver 

nævnt som de instanser, der kan varetage den nødvendige administrative forvaltning. Loven nævner 

ingen virksomheder eller private. 

Dette blev bekræftet, da Qeqqata Kommunia tilbage i 2013 rettede henvendelse til departementet 

omkring en anden sag. I nærværende forslag står der, at personen, der får opgaven også skal kunne 

tage en beslutning. Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt i den gældende lov 

ikke er hjemmel til at overdrage opgaven til én person, der også skal kunne tage beslutninger. 

 

For det andet foreslås det, at der udarbejdes en 10 års plan, der årligt skal opdateres. 

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser af 2013 fastlægger de områder, 

som kommunerne kan udarbejde bestemmelser for. 

Der henvises til bekendtgørelsens § 18 Kommunal vedtægt samt § 19 Lokal forvaltning. 

 

Der er meget lidt, som kommunen selv kan lave bestemmelser over i en kommunal vedtægt, og for 
nærværende forslag er § 18 ikke tilstrækkeligt at skulle tage udgangspunkt i. 

Med hensyn til Lokal forvaltning kan § 10 undersøges, men vi vurderer, at der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt en lokal forvaltning kan imødekommes, når man tænker på 

moskusoksebestanden i Kangerlussuaq, det store område og de forskellige interessegrupper, der 

udnytter moskusoksen. 

I Ivittuut er der en lokal forvaltning, men det drejer som et meget mindre landområde, og om alene 

ca. 500 der forvaltes lokalt. 

 

Der er mulighed for i et samarbejde mellem Qeqqata Kommunia, Selvstyret og Naturinstituttet at få 

udarbejdet en forvaltningsplan for moskusokser i Kangerlussuaq. 

Det kan nævnes, at forslaget til ny Inatsisartutlov om fangst og jagt er under høring. Hensigten med 

den nye lov er, at fastsætte nærmere regler omkring tilsynet. 

Forslaget til Inatsisartutlov fremsættes til behandling hos Inatsisartut til efterårssamlingen 2019. 
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Administrationens vurdering 

Jagtbetjentene bemærker, at antallet af personer med fritidsjagtbevis efterhånden er stigende. 

Administrationen vurderer, at der hvad angår kvoter er behov for at træde ind, når man tænker på 

jagtområderne og jagttiderne, ligesom der er behov for at intensivere tilsynet. 

Administrationen vurderer, at der er mulighed for at kvotere moskusokser for personer med 

fritidsjagtbevis. På nuværende tidspunkt er der fri kvote i jagtområde 1, men det er ulovligt at 

anvende motoriserede køretøjer. Administrationen vurderer, at det for forvaltningen ville være en 

fordel, hvis moskusokserne kvoteres for personer med fritidsjagtbevis. 

I dag er der mange personer med fritidsjagtbevis, der jæger i jagtområde 1. Administrationen 

vurderer på denne baggrund, at der nu er flere, der tager på vintermoskusoksejagt. 

På denne baggrund er der behov for at intensivere tilsynet, og administrationen vurderer, at 

Naalakkersuisut bør løse denne udfordring. 

 

Administrationen vurderer, at der er behov for at få udarbejdet en forvaltningsplan for moskusokser 

i Kangerlussuaq, og foreslår hermed, at sagen opstartes i samarbejde med Naalakkersuisut. Med 

forvaltningsplanen skal det således også være hensigten at kunne udnytte moskusokser, der har søgt 

længere ind mod landet, og at man således vil arbejde for en forvaltningsplan, der tilgodeser 

samtlige interessegrupper. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at forslaget drøftes og efterfølgendes sendes til behandling i Udvalg for Fiskeri, 

Fangst og bygdeforhold. 

  

Afgørelse 

   Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Mail fra Malene Ingemann af 4. april 2019 
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Punkt 12 Forslag til dagsorden - Ruteplan for snescootere i byzonen 
 

Journal nr. 25.02 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har fremsendt forslag om punkt vedrørende 

ulovlig kørsel i vandspærrezonen til Kommunalbestyrelsen pr. email den 4. april 2019. 

 

I forslaget nævnes at der er megen ulovlig kørsel i vandspærrezonen ved Sisimiut, at der bør være 

en ruteplan for kørsel i byzonen, samt afmærkning af spor, folk skal benytte den tilladte rute 

gennem vandspærrezonen, at kørslen er forbundet med risiko for kræft, at der mangler tegning i 

lokalplanen for hvordan trafikken skal foregå i byzonen, samt at tegningsmateriale over tilladte 

ruter i byzonen bør uddeles til alle snescooterkørere. 

 

Regelgrundlag 

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

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april om beskyttelse af ferskvandsressourcer og 

indvinding af ferskvand til drikkevand. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved 

Sisimiut. 

Regulativ for arbejdskørsel og kørsel med snescootere i by- og bygdezone i Sisimiut Kommune (27. 

januar 1998). 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede 

befordringsmidler. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser. 

Naalakkersuisut er den centrale myndighed for drikkevand og miljø. 

Kommunen har tilsynspligt med vandspærrezonen og er den lokale miljømyndighed. 

Politiet håndhæver reglerne. 

 

Faktiske forhold 

Emnet blev behandlet på KB 04/2018. Her blev der redegjort for (muligheden af at se) resultater af 

vandprøver fra drikkevandssøerne på Nukissiorfiits hjemmeside. I disse resultater ses at 

koncentrationen af stoffer fra udstødning er under det målbare niveau. Der er således ikke 

dokumentation for at niveauerne af stoffer fra udstødning er over grænseværdien angivet af 

sundhedshensyn. Kørsel om sommeren med ATV og firehjulstrækkere er en større trussel for 

vandkvaliteten, grundet øget mulighed for at der hvirvles fine partikler op, hvor bakterier kan undgå 

vandværkets UV-filter hvis de sidder på skyggesiden af en partikel. Men kørsel om vinteren øger 

risikoen for uheld og udslip af større mængder brændstof. 

I ” Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved 

Sisimiut” ses tilladte rute for snescootere. 

I dispensationer i henhold til ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse 

af motoriserede befordringsmidler” ses ruter uden for by- og bygdezone. 

Kommunen har tidligere udgivet pjece med tilladte ruter (se bilag 1). Denne kan uddeles igen eller 

trykkes i Sivdlek. Sidst var uddelingsstederne bl.a.: Snescooterforeningen, skoler (alle slags), større 

arbejdspladser, kommunens foyer, biblioteket m.fl. 
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Malene Ingemann nævner at der mangler tegning i lokalplanen for trafik i byzonen. Udlægning af 

snescooterspor i byzonen hører under byplanlægning, planchef. 

Skiltning ved tegninger i sneen, som foreslået af Malene Ingemann, vil kræve hyppige 

genopfriskninger af teksten, hvilket er arbejdskrævende. Det vil desuden kræve vandfaste farver, 

som ikke bør bruges i vandspærrezonen. 

Vedrørende jagt og kørsel henvises der til Selvstyrets bekendtgørelser nr. 7 og nr. 8 af 27. juni 2013 

om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr og moskusokser. Disse to bekendtgørelser giver 

kommuner mulighed for selv at lave vedtægter, som er strengere end bekendtgørelserne og som 

giver bedre mulighed for at det lokale politi kan skride ind overfor ulovlig jagt. Ved søgning i 

kommunens arkiver er der kun fundet et ældre udkast til en sådan vedtægt, men der er ikke fundet 

vedtagne og gyldige vedtægter. En sådan vedtægt kan laves og vil åbne mulighed for at politiet i 

Kangerlussuaq kan skride ind. 

Vedrørende jagtbetjentens arbejde (som også nævnes af Malene Ingemann) så hører jagtbetjenten 

under Selvstyret. Spørgsmålet om eventuelle mangler i udførelsen af jagtbetjentens arbejde, bør 

derfor henvises til Selvstyret. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at sikre drikkevandets kvalitet, samt at lykkes med at styre kørsel i og udenfor 

vandspærrezonen i henhold til beslutninger om hvor der må køres. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Skiltning hører under driftskonti. Bedre, flere og større skilte, samt info-tavler vil koste omkring 

30.00 – 100.000 kr. Alt efter valg af mængde og størrelse og hvor langt fra vej de skal placeres. 

Info-folder er færdig og kan printes på kommunens egen printer til under 1000 kr. for det 

nødvendige antal. 

 

Administrationens vurdering 

Skiltningen omkring kørsel i vandspærrezonen er stadig mangelfuld og bør forbedres i form af flere 

og større skilte. Desuden skilte som er yderst solide. Forbudsskilte fås i ekstra store størrelser, som 

kan bruges til meddelelse om ”vandspærrezone, motoriseret kørsel forbudt”. Skiltene bør i øvrigt 

fæstes solidt i jord/fjeld og stå helt lodret. Et lille skævt skilt indbyder ikke til respekt. 

Info-plancher bør sættes op i en størrelse på 4-6 m2, samt forsynes med fire solide galvaniserede 

metalben. 

Pjece om ruter i vandspærrezonen bør uddeles igen og forefindes i kommunens pjece-holdere. 
 

Kommunens vedtægt om kørsel i det åbne land er under færdiggørelse. Den færdige vedtægt vil 

afhjælpe manglen på information om kørsel i det åbne land, inkl. ved Kangerlussuaq. 

Vedrørende korrekt brug af skiløjperne kan det overvejes om skiforeningerne er ansvarlige for 

information om brugen af løjperne. 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen, 
 

-at sagen tages til orientering 

 

-at det besluttes at der skal indkøbes flere særligt store skilte og info-plancher. Med en økonomisk 

ramme på maksimalt 100.000 kr. 

http://www.qeqqata.gl/
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Afgørelse 

Sagen sendes videre til Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø med henblik på at lave en        

arbejdsgruppe. 

 
Bilag 

1. Folder ”Vandspærrezonen”. 
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Punkt 13 Forbedring af borgerinformationer 

 

Journalnr.: 12.00 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Juliane Enoksen har ved email den 19. marts 2019 fremsendt forslag 

om forbedring af borgerinformationer. 

 

Når der sendes høringer ud til borgerne får vi i visse tilfælde klager over, at høringen ikke er nået til 

samtlige borgere. 

 

Juliane Enoksen mener, at dette kan løses ved at Qeqqata Kommunia udvikler en APP til høringer, 

rettet mod borgerne. Det ville således være nemmere at følge med i høringer, når dette kan gøres via 

en APP. 

 
Regelgrundlag 

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

Faktiske forhold 
I forhold til høringer som sendes ud til borgerne, har borgerne mulighed for at hente informationer på både 

http://www.qeqqata.gl og http://qeqqata.odeum.com - dertil laves der annoncer som trykkes og 

husomdeles i Sivdleq og NipiAvis. Ligeledes som nyt på kommunens Facebook side 

http://www.facebook.com/qeqqata 
 

Bæredygtige konsekvenser 

Ved høringer som ikke bliver læst eller nået ud til målgrupper, kan have bæredygtig konsekvenser. Men der 

gøres alt for at formidle høringerne ud som skrevet på faktiske forhold. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der findes ingen APP som er udviklet til decideret til høringer på i det ulandet og her i landet. Der vil derfor 

være økonomisk konsekvenser for at få udviklet APP for Qeqqata Kommunia der er målrettet for høringer 

som sendes ud fra Kommunen. Det vil kræve større undersøgelse for udvikling af APP og administrationen 

kender ikke til omfanget og hvor meget det vil koste. 

 

Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at høringer som sendes ud, findes på mange platforme som 

hjemmeside/facebook og det lokale aviser. Ved trykte medier som lokalaviser kan man ikke måle om man 

når ud til borgerne/foreningerne, men derimod kan man måle og se på hjemmeside/facebook. Borgerne skal 

derfor aktivt selv være opmærksomme på høringerne som sendes ud også selvom man får lavet en APP. 

Hvorfor det indstilles til at man udsender høringerne målrettet til foreningernes e-mail, ligeledes vil det 

kommende lokaludvalg i Sisimiut og Maniitsoq skulle stå med høringer og sikre at man når ud til borgerne. 

 

Indstilling 

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at 
- drøfte sagen og tager det til efterretning 

  

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 
Bilag 
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Punkt 14 Forslag om ansættelse af socialrådgivere i daginstitutioner og til ældre 
 

Journal nr. 03.00 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Evelyn Frederiksen har sendt et forslag til dagsorden den 22. marts 

2019 omkring socialrådgivere til daginstitutionsområdet samt ældreområdet. Evelyn Frederiksen 

begrunder forslaget på følgende måde: 

 

”I Qeqqata Kommunia vokser behovet for hjælp til børn og unge med særlige behov, konsekvensen 

af at have socialrådgivere på skolen, man siger, at disse socialrådgiveres arbejde kunne mærkes 

allerede, vi håber det vil får en god virkning. Desværre er behovet også gældende på 

daginstitutioner for børn med særlige behov, derfor er det nødvendigt at man foretager tidlig indsats 

på dette område. De pædagoger som vi har brug for i Sisimiut har i gennemsnit arbejdet lidt over 7 

år, i Maniitsoq lidt under 7 år. Hvis vi skal have disse pædagoger i længere tid, så er det nødvendigt, 

at man skal foretage særskilte foranstaltninger udover MISI. Til sidst. Disse ældre har også behov 

for sådanne foranstaltninger, det skal ikke være sådan, at hvis man skal bestille en tid, så skal det 

ikke være den eneste udvej at bestille via forkontoret. I vores by Sisimiut må vi servicere disse 

ældre ved at komme hen til dem for at hjælpe dem med deres nødvendige behov samt det er synligt, 

at de også har behov for rådgivning, derfor er det nødvendigt, at der skal ansattes folk der skal 

arbejde med disse ældre der har brug for det.” 

 

Regelgrundlag 

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen besluttede med virkning fra budget 2018 at ansætte flere socialrådgivere, 

herunder at 2 af socialrådgiverne skulle fokusere på at være ude på skolerne. Der er gennemført en 

evaluering af dette tiltag, hvor det er vurderet, at socialrådgiver/sagsbehandlere på skolerne er et 

skridt i den rigtige retning, dog er det ikke løsningen på alle de sociale udfordringer i skolen, og der 

vil gå nogen tid inden Området for Familie direkte kan mærke effekten af ordningen med 

socialrådgiver/sagsbehandlere på skolerne. 

 

Når socialrådgiveren er tilknyttet den enkelte skole er der mulighed for, at børnene opbygger et 

tillidsforhold til socialrådgiveren/sagsbehandlerne, der gør at børnene selv kommer, hvis de har det 

svært og samtidig er mere åbne. Socialrådgiveren/sagsbehandlerne kan også aflaste de klasser, der 

rummer de elever, der har det svært og kræver mere og særlig opmærksomhed. 

 

Skolesocialrådgiveren/sagsbehandlerne kan tage hånd om elever, som lærerne ikke har 

tid/ressourcer til at tage sig af. Det åbner muligheden for at iværksætte en tidlig indsats til de udsatte 

børn og deres familier. 
 

I forbindelse med opfølgning på MIO-rapporten har en tværgående arbejdsgruppe undersøgt 

mulighederne for forbedringer på daginstitutionsområdet. Arbejdsgruppen peger bl.a. på 

muligheden for at ansætte 3 socialrådgivere til at have sin gang i daginstitutionerne i lighed med 

socialrådgiverne på skolerne. 

En ordning med socialrådgivere i dagtilbud, kan tilbyde deres rådgivning og sparring til fagpersoner 

i daginstitutionerne og forældre. Socialrådgiver på daginstitutionerne vil have til formål at fremme 
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det tværfaglige samarbejde for derved at fremme den tidlige opsporing og indsats i forhold til 

udsatte børn. Det er således socialrådgivernes opgave at bygge bro mellem daginstitutionen og 

Området for Familie. 

Den tidlige indsats er så vigtigt for at styrke det forebyggende arbejde, sikre og forbedre den sociale 

indsats. Gennem samarbejde med forældrene vil forældrene generelt opleve at der reageres hurtigt 

og effektivt på henvendelser, og at der interveneres i nødvendigt omfang. 

Daginstitutionerne afholder samarbejdsmøde når der er bekymring for et barn. Ved 

samarbejdsmøder med forældrene inviteres der også sagsbehandler med når det skønnes at 

forældrene har brug vejledning i forhold til dem selv. Daginstitutionerne arbejder ud fra 

bekymringsbarometeret. 

Samarbejdsmøder har fokus på løsninger, beslutninger og foranstaltninger. Deltagerne er med til at 

foreslå og drøfte løsningsidéer. Samarbejdsmødet giver mulighed for at se på en situation på en ny 

måde og nye måder at løse problemerne på. Samarbejdsmøder vil fremme samarbejdet mellem 

deltagerne. Samarbejdsmødet bruges, hvor det skønnes nyttigt at skabe samarbejde og koordinering 

ved bekymringen for et barn. 

Ordninger med socialrådgivere i dagtilbud har vist lovende resultater i København Kommune, viser 

en undersøgelse som København Kommune har foretaget og lagt på deres hjemmeside. I flere 

udviklingsprojekter medvirker ordningerne til at øge det tværfaglige samarbejde mellem 

dagtilbuddene og børne- og familieafdelingen i kommunerne og sikre pædagogernes fokus på børn 

med bekymrende trivsel. Ordningerne kan desuden styrke pædagogerne i, hvordan de skal handle 

over for og støtte op om familien. I de forebyggende forløb, hvor socialrådgiver indgår, opleves det, 

at bekymringen for barnet falder undervejs i forløbet. 

Området for Familie har 2 sagsbehandlere ansat i Ældreafdelingen. Disse sagsbehandlere har direkte 

kontakt med borgere, og skal servicere disse på den bedste mulige måde og med fokus på at have 

borgeren i centrum. 

Sagsbehandlerne har samtaler med borgerne, både ved fysiske samtaler og også ved henvendelser pr. 

telefon. 

Desuden er der borgere, der ikke har mulighed for at rette henvendelse på kommunen, hvor 

sagsbehandlerne tager på hjemmebesøg ved disse borgere. 

Sagsbehandlerne yder råd og vejledning til borgerne, og de indberetter deres månedlige pensioner. 

 

Der har tidligere år været ansat overassistenter i disse 2 stillinger i Ældreafdelingen, men med tiden 

er disse stillinger blevet besat med sagsbehandlere. 

 

Fremadrettet vil Området for Familie opsætte stillingsopslag med ønske om socialrådgivere / 

sagsbehandlere til kommende vakante stillinger. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Området for Uddannelse og Området for Familie vurderer, at det er bæredygtigt hvis der til 

stadighed er fokus på tværfagligheden inden for institutionsverdenen og det sociale område. 

I det tværfaglige arbejde, der snakker alle relevante parter sammen, hvor der så bidrages til at der 

findes den bedste løsning for barnet eller den ældre borger. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ansættelse af flere socialrådgivere koster ca. 400.000 kr. årligt pr. socialrådgiver. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Uddannelse og Området for Familie vurderer, at oprettelse af team med socialrådgivere 

i både daginstitutioner og på ældreområdet er rigtig god løsning. 

Når der arbejdes i team, fokuseres der på at løse udfordringer, og et velfungerende 

teamsamarbejde kan styrke læring hos børnene i daginstitutionerne og der kan være fokus på 

medarbejdernes trivsel både i daginstitutionerne og hos medarbejderne i Ældreafdelingen. 

 

Et af kernepunkterne i teamarbejde er netop at der skal være et tæt samarbejde. Et andet 

kernepunkt er at der kan være en form for selvledelse. Begge dele stiller krav til 

medarbejdernes sociale kompetencer og evnerne til at skabe en god grobund for børnene i 

daginstitutioner og for at der skabes et godt forhold mellem medarbejderne, også i 

Ældreafdelingen. 

 

Desuden skal der både på daginstitutionsområdet og i Ældreafdelingen være stort fokus på 

det tværfaglige samarbejde, hvor der netop satses på tværfagligheden frem for at der 

arbejdes i egne områder. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller over for Kommunalbestyrelsen 

- at forslaget om socialrådgivere på daginstitutions- og ældreområdet fremsendes til Udvalget 

for Familie og Sociale forhold med henblik på at tage forslaget op i forbindelse med 

budgetforslag for 2020 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Udtalelse fra Malene Ingemann: Vil gerne opfordre til at inddrage terapeuter til denne mulighed også, 

vi har brug for alle som kan bidrage overfor indsatser for børn og familier, der er stor mangel på 

socialrådgivere. Og derfor er det vigtigt at vi er åben for at alle der kan bidrage til at forbedre 

forholdene for vores børn i Q.K. og derfor vil jeg gerne opfordre til at inddrage terapeuter som en 

mulighed også i denne ordning i børneinstitutionerne, som i folkeskolerne. 

 

Bilag 

1. Mail fra Evelyn Frederiksen af 22.03.2019 
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Punkt 15 Forslag om at der bygges herberg for hjemløse i Qeqqata Kommunia 
 

Journal nr. 44.18 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlemmet Evelyn Frederiksen har den 2. april 2019 sendt forslag til 

kommunalbestyrelsen vedr. hjemløse. 

 

Evelyn Frederiksen skriver: 

 

”Jeg ved, at der er en frivillig arbejdsgruppe i Sisimiut, der arbejder med hjemløse. Selvom jeg ikke 

ved status for sagen, ved jeg at man har afleveret resultater af undersøgelsen, gennem møde med 

socialudvalget og dennes sekretariat i Qeqqata Kommunia. Men dem der arbejder med sagen er 

forhindret med, at der ikke er noget Servicelov i Grønland, og vi skal ikke bare vente med, at sagen 

går i stå, selvom der er mulige investorer. 

 

Hermed foreslår jeg, at der bygges et herberg for hjemløse i Qeqqata Kommunia, med det formål, at 

de hjemløse har noget at komme ind til og har noget at sove i.  På grund af, at den land vi lever i 

kan være meget koldt og ubarmhjertig, skal alle og enhver der bor her, have noget at komme ind til, 

foreslår jeg, at Kommunalbestyrelsen hurtigst arbejder for, at der bygges en 

værested/overnatningssted/midlertidig bolig for hjemløse. Jeg foreslår et værested for hjemløse, 

hvor vi sammen med dem kan vejlede dem til at blive selvforsørgende. 

 

Det må undersøges til de centrale myndigheder om, man kan benytte den danske Servicelov, da 

man i udgangspunkt kan benytte danske love, når der ikke er gældende love for området. 

 

De frivilliges arbejde med en helt ny form for herberg er meget støtteværdig. De skal værdsættes 

for, at de har undersøgt mulige investorer og er blevet støttet, da Qeqqata Kommunia alene skal 

have udgifter til at dække udgifterne, er det ønskeligt, at de frivillige skal fremlægge deres sag i 

Kommunalbestyrelsen.” 

 

Regelgrundlag 

Kommunalfuldmagt. 

 

Faktiske forhold 

Tidligere har kommunalbestyrelsen behandlet kommunalbestyrelsesmedlemmets Malene 

Ingemanns forslag af 1. februar 2016 om kommunens indblik i antal hjemløse i kommunen og 

kommunalbestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen forslag om drøftelse af hjemløse i kommunen af 

2. februar 2016. Samt Frederik Olsens forslag af 30. aug. 2018. 

 

Emnet om hjemløse blev sidst behandlet i Udvalget for Familie og Sociale forhold den 23. januar 

2019. se bilag nr. 2. Beslutning blev at kommunen etablerer samarbejde med de frivillige 

samarbejdsgruppe i Sisimiut for at støtte deres arbejde, der senere også skulle udvides til Maniitsoq 

samt undersøge om containere kan benyttes af hjemløse skal fortsættes. På grund af manglende 

personaleressourcer i staben er projektet dog på standby på nuværende tidspunkt da der afventes 

nyansættelse før projektet kan fortsætte. Dette blev den 2. april 2019 meddelt til den frivillige 

arbejdsgruppe. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt at vores borgere kan tage vare på sig selv, og får de basale behov dækket, såsom 

bolig. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kendes ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Administrationens vurdering 

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at projektet skal implementeres når alt er analyseret og klarlagt, 

skal der søges midler i budgettet. Administrationen skal derfor anbefale at ønske om at der skal 

bygges et herberg for hjemløse i Qeqqata Kommunia hvor de hjemløse kan blive vejledet til at blive 

selvforsørgende, bør være en budgetønske. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende at: 
- Ønske om at der bygges et herberg i Qeqqata Kommunia skal sendes videre som 

budgetønske til budgetbehandling 

- De frivillige gruppe skal inviteres til fremlæggelse ved kommunalbestyrelsesmøde i maj 

måned  

-  

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Forslag og mail fra Evelyn Frederiksen af den 2. april 2019 
2. Referat og bilag af Udvalgets for Familie og Sociale. 
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Punkt 16 Opsigelser fra Område for Familie 

 

Journalnr.: 03.00 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Emilie Olsen har ved email den 13. februar 2019 fremsendt forslag 

om at bekæmpe opsigelser i Område for Familie. 
 

Emilie Olsen har hørt om flere ansatte i kommunens område for Familie, der opsiger deres stillinger 

på grund af boligproblemer, og det er vigtigt at vi samarbejder for at overkomme dette problem, da 

der er stor personalemangel i Området for Familie. 

 

Personalet har det hårdt, når de bor i samme kvarter som deres klienter, og nogle har måtte vælge, 

på grund af manglende hjælp, at rejse fra den by og job, som de kan lide. 

 

Lovgrundlag 

Landstingsforordning nr. 2 af 13. maj 2005 om leje af boliger. 

 

Faktiske forhold 

Tidligere især i årene 2016, 2017 og 2018 måtte man dengang ikke takke nej til en bolig der blev 

tildelt fra A/S INI, derfor har A/S INI somme tider tildelt meget dårlige boliger til ansatte fra 

Qeqqata Kommunia. 

 

Dette skyldes siger A/S INI bl.a., Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af bolig som 

siger: 

“§ 20. For ansatte, jf. §§ 11, 12, 15, 16 og 17, der er ansat med ret til anvist bolig, gælder 

følgende: 1) En ansat har pligt til at modtage en anvist personalebolig. 2) En ansat, der 

nægter at tage imod en anvist personalebolig, har ikke krav på at få anvist en anden bolig.” 

 

Qeqqata Kommunia og A/S INI havde i en længere periode fra oktober 2018 forhandlet om et 

bedre samarbejde. Afslutningen på forhandlingen om samarbejde om kommunale boliger blev 

man enige med A/S INI, at når kommunale boliger bliver ledige har Qeqqata Kommunia 

anvisningsret, hvilket betyder at Qeqqata Kommunia spørges før en tom bolig eftergives til 

ventelisten. Denne aftale kom i kraft marts 2019. 

 

Dette betyder at fremtidige ansatte i Qeqqata Kommunia (ikke kun i familieafdelingen) der får 

en personalebolig via HR har bedre vilkår til at få en bolig. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen, 
-at tage orientering til efterretning 

 

Afgørelse 

    Emilie Olsen gok under punktet (punktet blev behandlet før pkt 14 og 15) 

   Gideon Lyberth og Karl Lyberth gik fra mødet efter punktet. 

   Sofie Dorthe R. Olsen deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet. 

   Orientering taget til efterretning. 
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Bilag 

1. Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 20105 om leje af boliger 
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Punkt 17 Dagsordenforslag - Midlertidigt indstilling af moskusvinterjagt 

 

Journalnr. 72.01.01.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har den 3. oktober 2018 sendt et dagsordenforslag 

om midlertidigt indstilling af moskusvinterjagt i foreløbigt fem år. 

 

I de seneste flere år er Gideon Lyberth kontaktet af flere fangere fra Maniitsoq og Kangaamiut om, 

at indstille moskusvinterjagt midlertidigt. De senere års vinterjagt med snescooter og hundeslæde 

har medført, at det er blevet besværligt at jage moskusokser om sommeren, idet de søger ind mod 

baglandet og ikke længere er på deres faste områder, hvor man endda bruger flere dage før man 

fanger moskusokser. 

 

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet i Kangaamiut, blev vi af fangerne opfordret til, at 

midlertidigt indstille moskusvinterjagten. 

 

Idet I allerede har hørt fiskernes krav fra Kangaamiut, foreslår Gedion Lyberth uden yderligere 

redegørelse, at kommunalbestyrelsen indsender en indstilling til Selvstyret, vedrørende midlertidigt 

indstilling af moskusvinterjagt i Kangerlussuaq, foreløbigt i fem år. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

 

Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder 

Fastsættelse og fordeling af kvoter 

 

§ 3. Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en kvote til fangst af 

moskusokser. 

Stk. 2. Naalakkersuisoq for Fangst foretager den regionale fordeling af den fastsatte fangstkvote. 

Stk. 3 Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk.1 

og 3. 

Stk. 4. For fordelingen af kvoter af lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder, 

høring af relevante organisationer i de pågældende forvaltningsområder. 

Stk. 5. De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om 

resultatet af fordelingen af fangstkvoter, jf. stk. 4. 

 

Fastsættelse af fangstperioder 

§ 5. Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst fangstområder til 

kvoteret fangst af moskusokser. 

Stk. 2. Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1. 

Stk. 3. Ved fastsættelse af fangstområder for lokale bestande gennemfører de kommunale 

myndigheder høring af relevante organisationer i det pågældende forvaltningsområde. 

Stk. 4 De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om 

resultatet af fastsættelsen af fangstområder, jf. stk. 3. 

 

Faktiske forhold: 
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Under kapital 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af 

moskusokser, er der fastsættelse vedrørende Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder samt 

hvordan fastsættelse og fordeling af fangstområder og kvoter afgøres. 

I denne sag drejer det sig om fastsættelse indenfor Fangstkvoter og fangstområder. Hvor der er 

bestemmelse for de nævnte under § 3 og § 5 bekendtgørelsen. 

 

På de afsnit kan ses, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan foretage fordeling af 

fangstkvoter til regioner, efter høring af Fangstrådet og relevante Organisationer. 

 

Fangstområdet i Kangerlussuaq er opdelt i 3 områder. Opdelt i Jagtområder 1, 2 og 3. 

I forslaget fra Gedion Lyberth fremgår det ikke klart, om det er alle jagtområder eller en bestemt 

jagtområde. På denne baggrund må man forvente, at der i forslaget er tale om alle tre jagtområder. 

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs afgørelse vedrørende moskusvinter i Kangerlussuaq 

for 2018: 

 

Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1 starter den 10. januar og forløber sig til 

15. februar. Der er ingen begrænset kvote af fangst af moskusokser i Jagtområde 1, ligesom der 

ikke må benyttes motoriserede køretøjer. 

Jagtområde 2 er lukket. 

Erhvervsfangst af moskusokser i Jagtområde 3 starter den 10. januar og forløber sig til 15. februar. 

Der er en kvote på 800 moskusokser i Jagtområde 3, 480 tyre og 320 køer. Motoriserede køretøjer 

kan benyttes til transport af fangstdyr i Jagtområde 3. Fangere fra Qeqqata Kommunia og 

Kommuneqarfik Sermersooq kan jage i Jagtområde 3. Ved benyttelse af snescooter og ATV´er i 

Jagtområde 3, skal Qeqqata Kommunias vedtægt følges. Snescooter og ATV´er må ikke benyttes til 

forfølgelse og jagt på moskusokse. 

42 erhvervsfangere har ansøgt til Jagtområde 3 og 52 fritidsjægere har ansøgt til jagtområde 1 fra 

Sisimiut forvaltningsområdet. 

Moskusvinterjagt fra Sisimiut forvaltningsområdet foretages ved benyttelse af hundeslæde, ATV´er 

og snescooter. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at det er Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Naalakkersuisoq der skal tage afgørelsen. 

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug udsender høring om efteråret vedrørende 

moskusvinterjagt i næstkommende år. Ved denne høring indsender kommunen en høringssvar. 

Administrationen vurderer, at jagtområderne 1, 2 og 3 kan behandles særskilt, så man dermed 

holder jagtområder 1 og 2 åben, og indstiller jagt på jagtområde 3 midlertidigt i bestemte årrække. 

Alternativt kunne man reducere fangstkvoter på jagtområder 1, 2 og 3. 

Administrationen vurderer ligeledes, at trofæjagt ikke bør blive berørt af denne sag. 

Administrationen vurderer også, at der kan være flere muligheder for handling. 

 

Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunia bør foretage en uddybende høring til alle 

relevante interesserede vedrørende moskusvinterjagt, det samme til brugere af moskus, fanger og 

interesserede i Kangerlussuaq, inden Qeqqata Kommunia kan tage stilling til sagen og med hensyn 

til indstilling til Naalakkersuisoq. 

Der er behov for, at Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug fremkommer med bemærkning til 

denne forslag. 
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Oplysninger fra departement for Fiskeri hvis der skal være stop for vinterjagt af moskusokser: 

Ændringsforslaget er stort, derfor må den i første omgang vurderes sammen med forskellige 

instanser. Følgende må deltage: 

- Erhvervsfangerne (KNAPK). 

- Fritidsjægerne. 

- Trofæjagt operatører, med hensyn til koncessioner. 

- Moskussafari. 

- Håndarbejdere; uldbearbejdere, skindarbejdere, gevirarbejdere, hove arbejdere. 

- Og generel kødforsyning. 

- Grønlands Naturinstitut 

- Departemantet for Natur og Miljø. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, 

 

- at der udsendes en høring til brugere af moskusokser i Kangerlussuaq og forskellige 

interessegrupper, og at sagen videresendes til Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold. 

 

Kommunalbestyrelsen behandling af sagen 

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen under sit møde den 25. oktober 2018. 

 

DET VIDERE FORLØB 

Telefonmøde den 10. januar 2019 i forbindelse med høring om jagtperioder og kvoter for 

vintermoskusoksejagt i Kangerlussuaq. 

Mødedeltagere: 

Nuka Møller Lund – NML, APNN 

Frans Petersen - FP, fanger, Maniitsoq 

Pavia Jakobsen - PJ, fanger, Maniitsoq 

Morthen Lyberth - ML, jagtbetjent, Maniitsoq 

Iver Lyberth - IL, konsulent, Qeqqata Kommunia, Maniitsoq 

Mathias Ingemann -MI, fanger, Sisimiut 

Noah Enoksen - NE, fanger, Sisimiut 

Karsten Lings -KL, fanger, Kangerlussuaq 

Hanseeraq Mølgaard - HM, jagtbetjent, Sisimiut 

Otto Berthelsen - OB, konsulent, Qeqqata Kommunia, Sisimiut 

 

Optællingen har vist, at der er over 20.000 moskusokser i forvaltningsområdet Maniitsoq. 

ca. 2.500 i forvaltningsområdet Sisimiut. 

 

Nuka Møller Lund fra departementet for fangst forklarede ændringerne i forhold til tidligere år. 

At departementet foreslår, at der skal åbnes en jagtområde 4. 

At jagtsæsonen skal forkortes, for at mindske forstyrrelse af motoriserede køretøjer. 

Optællingen i marts 2018 viste, at der ingen grund er for at kvotere dyrene. Der er mange 

moskusokser i forvaltingsområdet Maniitsoq. De fleste befinder sig i områder, man ikke kommer 

til, og forholdene er blevet således i Jagtområde 3. Ved optællingen blev der fløjet i en helikopter i 

en højde på 30 meter. 

Der er mange moskusokser øst/syd for Jagtområdet. 
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Både ulden og kødet på en moskusokse er bedre om vinteren. 

Dyret udnyttes dog også om sommeren, og fangerne vægter, at der er moskusokser i de tilgængelige 

områder. 

Optællingen viser, at der er tydelig spor efter anvendelse af motoriserede køretøjer. Da vi kan ændre 

på jagtmetoderne. Vi ser moskusokserne med kikkerter, og vi kan ændre på jagtmetoderne ved at 

forbyde anvendelse af motoriserede køretøjer. Det kunne være en fordel for moskusokserne, hvis 

det kunne være tilfældet, hvilket også ville kunne føre til flere dyr, der skydes. Ergo at være på 

fangst, uden at skræmme dyrene væk. 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til godkendelse i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold, 

 

-At der gives afslag for ansøgningen om midlertidig indstilling af vintermoskusoksejagten i 

Kangerlussuaq i foreløbig 5 år 

 

-- At der foretages en undersøgelse af, hvordan man kan udnytte moskusokser der befinder sig 

i syd 

 

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen 

Indstillingerne blev godkendt under udvalgets møde den 29. januar. 

 

Indstilling 

Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

-At der gives afslag for ansøgningen om midlertidig indstilling af vintermoskusoksejagten i 

Kangerlussuaq i foreløbig 5 år 

 

-At der foretages en undersøgelse af, hvordan man kan udnytte moskusokser der befinder sig i syd 

 

Afgørelse  

Malene Ingemann deltog ikke under punktet på grund af inhabilitet. 

 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Mail fra Gideon Lyberth af 3.10.2018 
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

3. Referat af telefonmøde om høringen 
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Punkt 18 Forslag til kommunalbestyrelsens kodeks 

 

Journalnr.: 01.01.00 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen behandlede ved dens møde den 28. marts 2019 borgmester Malik 

Berthelsens og Ruth Heilmann forslag om udarbejdelse et kodeks for kommunalbestyrelsen. 

Beslutning var, at der skal fremlægges et udkast til kodeks hvor åbenhed er indarbejdet. 

 

Regelgrundlag 

Det er op til kommunalbestyrelsen af lave en kodeks 

 

Faktiske forhold 

God politisk ledelse kræver gode arbejdsvilkår. Gode arbejdsvilkår er blandt andet, at man som 

kommunalbestyrelsesmedlem oplever et godt samarbejde med sine kollegaer i 

kommunalbestyrelsen, at 

møderne er produktive og konstruktive, samt at man har en god tone mellem alle samt at 

samarbejdet med administrationen er godt, hvor man respekter hinanden. 

 

Kodeks er således en form for samarbejdsaftale og udtryk for god politiske ledelse, som derved kan 

komme til udgøre en væsentlig del af fundamentet for kommunalbestyrelses arbejde. 

De seks anbefalinger for god politik ledelse kan opdeles i 3 hovedpunkter: 

 

Det interne arbejde og samspil i kommunalbestyrelsen 

1. Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategier og udvikling 

2. Vi samarbejder ud fra klare målbare mål med efterfølgende opfølgning 

3. Vi påtager os ansvaret for og forklarer de trufne beslutninger 

Kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omverdenen 

4. Vi samarbejder med alle, der bidrager til kommunens udvikling og fremtid 

5. Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse 

 

Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen. 

6. Vi samarbejder og i respekt med en loyal og troværdig administration 

Indstilling 

Det indstilles at kommunalbestyrelsen at drøfte kodeks og komme med tilføjelser eller ændringer. 

 

Afgørelse 

Forslaget godkendes som det foreligger. 

 

Bilag 

1. Udkast til kodeks for kommunalbestyrelsen 
2. Referat af kommunalbestyrelsens møde den 28.02.2019 
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Punkt 19 Forslag til dagsorden - Anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af 32 nye 

personaleboliger til Sisimiut 
 

Journal nr. 31.01.02 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederik Olsen har i mail af 5. april 2019 fremsendt forslag til 

dagsorden om anlæggelse og fremmedfinansiering af 32 nye personaleboliger til Sisimiut med 

følgende ordlyd: 

 

”Med hensyn til fastholdelse af kompetent personale, er personaleboligen et væsentlig parameter. 

Ansatte ønsker trygge og sunde rammer for dem selv og deres familie, når de skal varetage og være 

med til at udvikle vigtige funktioner for kommunen og det grønlandske samfund. 

 

Der er ansatte som ønsker at være i et job i 3 - 5 år for at skabe et fagligt fundament i deres karriere, 

og vi kan ikke forvente at de udefrakommende skal investere i egen bolig når deres forventede 

funktionsperiode i kommunen er relativt kort. Kommunen og det grønlandske samfund har brug for 

kvalificeret arbejdskraft, 

 

og vi har nu udfordring med at tiltrække disse på grund af utidssvarende personaleboliger. Vi ser nu 

dygtige og kompetente medarbejdere der søger væk på grund af utidssvarende og uhensigtsmæssige 

personaleboliger. 

 

Jeg er af den opfattelse, at der er mulige finansieringskilder, såfremt Qeqqata Kommunia og 

eventuelt andre institutioner og virksomheder kan garantere at boligerne vil kunne udlejes f.eks. i 30 

år. 

 

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe rammerne for udvikling, vi ønsker at Jern og Metalskolen 

skal flytte til Sisimiut, vi vil gerne udvikle turisme og produktion, vi vil gerne have flere 

kompetente medarbejdere i vore arbejdspladser, derfor skal vi sikre, at vi har de rigtige 

rammebetingelser for at skabe og fortsætte 

denne vigtige proces.” 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

Landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab, som ændret ved 

Landstingsforordning nr. 6 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om etablering af et 

boligselskab. 

 

Faktiske forhold 

Boligområdet i Grønland er omfattet af betydelig offentlig støtte til boligopførelse, hvilket har 

medført en højere boligstandard end hvis området ikke modtog offentlige midler. Det bevirker også 

lange ventelister efter at få en nyere bolig i den offentlige boligsektor, så nærmest alle byer har 

ventelister. 
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Den store boligstøtte betyder også, at stort set ingen boliger opføres uden offentlig 

støtte/medfinansiering. Selvstyrets selskab Illuut A/S’s primære gæld er således boliglån til 

Selvstyret og ikke realkreditlån. 

 

Naalakkersuisut og Kommunerne nedsatte i 2017 en boligarbejdsgruppe med deltagere fra flere 

departementet og en repræsentant fra hver kommune. Arbejdsgruppen er nedsat i lyset af, at 

selvstyrets boliger skal overdrages kommunerne. Arbejdsgruppen skal også ”forholde sig til A/S 

Boligselskabet INI og det fremtidige ejerskab af det Selvstyre ejede administrationsselskab samt 

Illuut A/S.”. Arbejdsgruppen har efter et års stilstand genoptaget arbejdet. 

 

A/S Boligselskabet INI er i flere omgange kommet med forslag om ændringer, så såvel ejerskab af 

boliger og/eller boligfinansiering af nye boliger blev en del af selvskabets portefølje. Der fordrer 

dog ændring af selskabets struktur, som arbejdsgruppen forventes at medtage i sit arbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Boligpolitik er meget vanskeligt med flere paradokser i en bæredygtig sammenhæng. 

På langt sigt er meget store boligtilskud ikke bæredygtigt. På kort sigt kan det have en række 

fordele, at borgerne har bedre boligforhold end deres egen indtjening muliggør. 

Det er bæredygtigt, hvis flere borgere ejer deres egen bolig, men opførelse af gode offentlige 

boliger og lave huslejer vil mindske interessen for at opføre egen bolig. 

Boligtilskud til privat boligopførelse tilgår primært de velstillede, hvilket ikke synes bæredygtigt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er store tilskud til boligfinansiering i Grønland, og med virkning fra 1. januar 2018 er det op til 

kommunerne alene at støtte privat boligbyggeri på op til 1,4 mio.kr. pr bolig. Selvstyret overdrog 

samtidig ansvaret for støtte til privat boligrenovering til kommunerne pr 1. januar 2018. 1. januar 

2020 eller 2021 forventes Selvstyrets boliger at blive overdraget til kommunen. 

 

Såfremt der i et privat eller offentligt aktieselskab bygges boliger uden offentlige støttemidler, så vil 

udgiften pr bolig blive så høj, at huslejen bliver for høj for borgerne. Bygges boligerne i kommunalt 

regi skal huslejen i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

fastsættes huslejen som driftsudgift plus kapitalafkast, og kapitalafkastet beregnes som 1,5% efter 

maksimalt 15.000 kr./m2 uanset faktisk opførelsesudgift. Da opførelsessummen er større end 

15.00 kr./m2 vil det reelle kapitalafkast være under 1,5%, hvilket der ikke kan optages lån på 

baggrund af. 

 

Såfremt der skal opføres flere boliger må der afsættes flere midler på det kommunale budget til 

opførelse og drift af boliger. Det kan ikke lade sig gøre at finansiere boligbyggeri uden at afsætte 

midler hertil. Optagelse af lån i kommunerne skal godkendes af Selvstyret. På nuværende tidspunkt 

er kommunens likviditet høj som følge af nogle gode år med forholdsvis højt overskud, herunder 

manglende efterspørgsel fra privat side til at opføre privatstøttede boliger. Det er en politisk 

vurdering om disse midler skal bruges på opførelse af boliger, andre byggerier eller driftstiltag. 

 

Qeqqata Kommunalbestyrelse afsatte med budget 2019 midler til opførelse af personaleboliger i 

Maniitsoq men ikke til personale- eller almene boliger i Sisimiut. 

 

Administrationens vurdering 
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Det er administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at finansiere kommunale boliger 

direkte af Qeqqata Kommunia eller via A/S Boligselskabet INI, såfremt kommunerne overtager 

eller bliver medejere samtidig med at A/S Boligselskabet INI får mulighed for at opføre boliger. 

 

Det er administrationens vurdering, at da der for tiden er begrænset privat efterspørgsel efter 

kommunale boliglån og samtidig lave renter, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med større 

kommunale boligfinansiering end hidtil. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

at opførelse af boliger, herunder personaleboliger i Sisimiut tages op på budgetseminaret og i 

budget 2020 proceduren 

 

Afgørelse 

   Indstilling godkendt. 

    

Samarbejdsgruppen Siumut, IA og Naleraq indstiller, at det til budgetseminaret til efteråret skal 

undersøges, hvorvidt private kan være medfinansierende til anlæggelse af personaleboliger, ligesom 

huslejestørrelsen på sådanne lejligheder skal undersøges, når private optager et 30 års lån. 

 
 

Bilag 

1. Referat af Kommunalbestyrelsens møde d. 24. maj 2018, pkt. 11. 
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Punkt 20 Procedure for præsentation af nye love og ændringer i form af introduktion 
 

Journal nr. 00.04.00 

 

Baggrund 

Ved ordinære kommunalbestyrelsesmøde 01/2018, den 22.februar 2018 godkendte 

kommunalbestyrelsen indstillingen om at der skal udarbejdes en procedure for præsentation af nye 

love og ændringer i form af introduktion og om hvordan de nye love og ændringer har af 

konsekvenser og nye muligheder for kommunens drift, økonomi og politikker. 

 

Regelgrundlag 

Hvis ny lovgivning eller en ændring har konsekvenser for kommunens økonomi, så har kommunen 

(administrationen) pligt til at informere fagudvalget og fremsende omplacering eller 

tillægsbevilling, der skal videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Derfor har 

fagområderne indirekte en forpligtelse til at fremlægge for-kommunen-væsentlige nye love til 

fagudvalgene – eller i hvert fald konsekvenserne af lovene. 

 

Faktiske forhold 

Kundgørelsen af Inatsisartutlove, bekendtgørelser og kommunale vedtægters vedkommende består 

kundgørelsesproceduren i, at forskriften kundgøres på: naalakkersuisut.gl/da/eller grl. 

Kundgørelser, jf. § 31 stk.1 i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og 

Naalakkersuisut: Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser træder, hvis de ikke bestemmer 

andet, i kraft ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori Inatsisartutlove eller 

Selvstyrets bekendtgørelse er offentliggjort på www.nanoq.gl. Hver indførelse i www.nanoq.gl 

skal indeholde oplysning om, hvilken dag, indførelsen er sket. 

 

Offentliggørelse: Endelig sikrer Formandens departement, at Selvstyrets lovgivning 

offentliggøres på internettet på Naalakkersuisut´s hjemmeside under lovgivning: 

Naalakkersuisut.gl/ lovgivning/årstal m.m. 

 

Hvis man som kommunalbestyrelsesmedlem ikke har adgang til internettet, eller ikke har viden om 

hvor de nye love kundgøres og offentliggøres er det begrænset hvor meget man får oplyst om det 

nye love og ændringer selvstyret har kundgjort og offentliggjort. Hvordan er proceduren i Qeqqata 

Kommunia for at informere kommunalbestyrelsesmedlemmer om nye love og ændringer? Er det 

kun til høringer om lovforslag eller til ændringsforslag kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver 

informeret/ involveret og ikke når de nye love og ændringer bliver kundgjort og offentliggjort? 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og administrative ledere ville 

kunne være på forkant om samfundets nye love og ændringer med det resultat at de folkevalgte og 

administrative ledere ville blive bedre til at informere borgerne om deres rettigheder og forpligtelser 

og ikke desto mindre ville kunne forudse konsekvenser og nye muligheder de nye love og 

ændringer åbner op for. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For at få overblik over konsekvenserne om de nye love eller ændringer kræver det ressourcer til at 

udføre opgaven administrativt. Til det opgave skal forvaltningsledere og økonomichefen ind over f. 
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eks. for at beregne hvad det vil koste for Kommunen hvis der fastlægges hvad der er påbudt, tilladt 

eller forbudt eller hvad de nye muligheder /forbedringer vil koste kommunen. 

 

Administrationens vurdering 

Præsentation af nye love og ændringer kan køres når Kommunalbestyrelsen holder deres ordinære 

møder. 

Forslag til det kan være at det sidste kundgjorte nye love og ændringer fra en forrige måned 

indeværende år præsenteres i begrænset omfang med det ressourcer der kan fås om hvad 

konsekvensen og muligheder den nye lovgivning eller lovændringen ville indebære for Qeqqata 

Kommunia. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse at: 
- om proceduren for præsentation af nye love og lovændringer i form af introduktion. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Procedure for præsentation for nye love og ændringer. 
2. Konkret eksempel om vedr. Inatsisartutlov. 

3. Konkret eksempel om vedr. Bekendtgørelse - Nipisat – Aasivissuit 

Bilag 1 Kort over Nipisat Aasivissuit 

Bilag 2 Afgrænsningen af Unesco området Nipisat – Aasivissuit 
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Punkt 21 Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag 
 

Journal nr. 06.01.03 

 

Baggrund 

I anlægsbudgettet er afsat 10 mio. kr. til opførelse af et nyt Familiecenter i Maniitsoq. Der er 

udarbejdet projektforslag med B-overslag lydende på 12,4 mio. kr. Hertil kommer løst inventar for 

   200.000 kr., så i alt mangler 2,6 mio. kr. 

 

Regelgrundlag 

Administrationen kan ikke uden en tillægsbevilling igangsætte et byggeri, hvor overslaget 

overskrider budgettet. 

 

Faktiske forhold 

Nyt Familiecenter blev optaget i anlægsbudgettet i 2017. Ligesom andre år var der til 2017 et meget 
stort antal budgetønsker, og det var derfor ikke muligt for administrationen at lave 

gennemarbejdede overslag for alle ønsker. Familiecentret blev således indarbejdet i budgettet ud fra 

et løst overslag baseret på et anslået m2-behov ganget med en erfaringsmæssig m2-pris, og så 

landede overslaget på 10 mio. kr. 

 
Under planlægningen af byggeriet har Familieområdet deltaget og argumenteret fornuftigt for deres 

behov, og projektforslaget har så resulteret i et hus på ca. 400 m2 fordelt på 2 plan, opført mellem 
Majoriaq og Elisibannguaq institutionen. Huset rummer plads til 12 medarbejdere, fordelt på enkelt- 
og dobbeltkontorer, et personalerum/køkken, et stort møderum samt et aktivitetsrum til børn. 

 

B-overslaget inkl. inventar overskrider desværre budgettet med 2,6 mio. kr. Det hører med i 

vurderingen, at der er tale om et meget velisoleret hus, hvor isoleringstykkelserne overstiger 

bygningsreglementets krav. Huset er desuden indrettet med et ventilationssystem med 

varmegenvinding. Et sådant system koster ca. 1 mio., men sammen med den tykke isolering vil det 

give et hus med et godt indeklima og et meget lavt varmeforbrug. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Høj isolering og ventilationssystem med varmegenvinding vil give et lavt varmeforbrug og dermed 

højne bæredygtigheden af byggeriet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

     

74-20-20 Familiecenter Man. 10.000 2.600 12.600 
     

 I alt 10.000 2.600 12.600 

 

Administrationens vurdering 

Der kan opnås en besparelse på ca. 1 mio. i anlægsudgift ved at droppe ventilationssystemet, men 

det vil betyde højere varmeforbrug og ringere indeklima, så det kan ikke anbefales. 

 

Det undersøges, om der kan findes besparelser ved at ændre på føringsveje for vand- og 

fjernvarmeledninger, men det vil ikke ændre stort på B-overslaget. 
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Administrationens indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende projektforslaget og yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til 

byggeriet. 

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 12. marts 2019 godkendt indstillingen. Det skal undersøges hvilket 

muligheder kørestolsbruger og dårligt gående har. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

-at godkende projektforslaget og yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byggeriet 

 

Afgørelse 

Emilie Olsen deltog igen fra punktet. 

 

Orientering taget til efterretning. 

  

Bilag 

1. B-overslag af 18.01.2019 
2. Pris på løst inventar 

3. Situationsplan 

4. Plan af underetage 

5. Plan af overetage 

6. 3D visualisering 
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Punkt 22 Orientering - Forslag til budgetramme for budget 2020 og overslagsårene 2021- 

2023. 
 

Journalnr.06.01.01/2010 
 

Baggrund 

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2020 og overslagsårene 2021-23 

 

Regelgrundlag 

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til 

et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. 

 

Faktiske forhold 

Forslaget til rammebudgettet for 2020-2023 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, 

der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2019. 

 

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er 

fremskrevet med 1,93% for løn og 1,93% for øvrig drift. 

 

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2019 medtaget for årene 2020-2023. 

Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2019. 

Statusforskydninger er kommunens udlæg til 50/30/30/100 boliger samt andelsboliger. 
 

 

Kontonavn B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 

Administrationsområdet 111,233 111,233 111,233 111,233 

Teknik og miljø 43,309 43,309 43,309 43,309 

Arbejdsmarked og erhverv 28,853 28,853 28,853 28,853 

Det sociale område 256,443 256,443 256,443 256,443 

Undervisning og kultur 241,127 241,127 241,127 241,127 

Forsyning 4,309 4,309 4,309 4,309 

Drift i alt 685,274 685,274 685,274 685,274 

Anlæg i alt 142,947 107,212 107,212 107,212 

Udgifter i alt 828,221 792,486 792,486 792,486 

Indtægter - 792,756 - 792,756 - 792,756 - 792,756 

Driftsresultat 35,465 - 270 - 270 - 270 

Statusforskydninger 18,769 18,769 18,769 18,769 

Balance 54,234 18,499 18,499 18,499 

Likvid beholdning primo 260,466 206,232 187,733 169,234 

Likvid beholdning ultimo 206,232 187,733 169,234 150,735 

 

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af 

økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2019 og overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler m.m. fra 

2018 til 2019. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Det er økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Selv om Tilsynsrådet ikke længere har et krav om, at den kommunens likvide beholdning skal 

udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden, er det 

stadig hensigtsmæssigt med en tilstrækkelig kassebeholdning. 

 

Kassebeholdningen bør således være minimum 41,4 mio. kr. ved udgangen af 2020, men i henhold 

til forslaget vil den være 206 mio. kr. 

 

Dette bygger dog på en forventning om at hele anlægsbudgettet bruges, men generelt har der været 

uforbrugte midler på anlægsområdet. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for en stram økonomistyring, hvis 

kommunens økonomi skal forblive sund. 

 
Administrationens indstilling 

Forslaget indstilles til Økonomiudvalget godkendelse, 

-at det foreliggende forslag til rammebudget for 2020-2023 godkendes og udmeldes 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. april 2019 sagen og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at tage beslutningen til orientering. 

 

Afgørelse  

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 23 Borgmesterberetning 

 

 

Borgmesterberetning taget til efterretning med bemærkninger.

http://www.qeqqata.gl/
mailto:qeqqata@qeqqata.gl


Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2019, den 25. april 2019 

64 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 
Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 

qeqqata@qeqqata.gl 

 

 

Punkt 24 Formandsberetninger 

 

 

Udvalgsformand for Familie og Sociale forhold kom med beretning. 

Udvalgsformand for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur kom med beretning. 

Udvalgsformand for Erhverv og Turisme kom med beretning. 

Udvalgsformand for Teknik, Råstoffer og Miljø kom med beretning. 

 

Udvalgsformandsberetninger taget til efterretning med bemærkninger.
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Punkt 25 Valg af nyt medlem til bestyrelsen i Arctic Circle Race 

 
I henhold til § 8 stk. 1 i vedtægter for Arctic Circle Race udpeger kommunalbestyrelsen 1 medlem 

til bestyrelsen. Da bestyrelsesmedlem Axel Lund Olsen har trukket sig skal der vælges et nyt 

medlem. 

 

Afgørelse 

   Afstemning med Anders Stenbakken som medlem med Niels Chemnitz som suppleant: 

 

   For: 9  JE, ALO, MB, EF, RH, FO, HFO, JO 

   Imod: 1  EO 

   Blanke: 3  AKH, KD, SDRO 

   Anders Stenbakken blev valgt med Niels Chemnitz som suppleant. 

 

   Bilag 

1. Vedtægter for Arctic Circle Race 

2. Email fra Axel Lund Olsen om udtræden af ACR´s bestyrelse (kun på grønlandsk) 
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Punkt 26 Eventuelt 

 

Jakob Olsens spørgsmål om hvalros blev besvaret af konsulent for fangst tog fiskeri Otto Berthelsen. 

Jakob Olsens spørgsmål om plastik problematik blev besvaret af borgmesteren. 

På Emilie Olsens spørgsmål om en bekendts afslag på at bygge en hytte i Erfalik blev besvaret af 

vicekommunaldirektør. Det skal undersøges om det er rigtigt, at der er blevet givet afslag på grund af 

koncession i Erfalik, og hvad kommunens vedtægt siger om kravene. 

Borgmester besvarede Emilie Olsens spørgsmål om moskusjagt. 

Borgmesteren og kommunaldirektøren besvarede Karl Davidsen om spørgsmål vedrørende brug af 

viceborgmester. 

Malene Ingemann meddelte at hun træder ud af politik og takkede alle for et godt samarbejde. 

Grønlands Idrætsforbund skal kontaktes for at høre om de også afholder oplysning om deres 

handlingsplaner, som de gjorde i Sisimiut. 
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