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Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 
 
Afgørelse 
 
Juliane Enoksen har spørgsmål om ny fabrik der bare står stille, og om seminar for fiskeri og fangst. 
 
Emilie Olsen har spørgsmål om gamle ældreboliger. 
 
Evelyn Frederiksen har spørgsmål om børn og unge. 
 
Sofie-Dorthe Olsen har spørgsmål om Majoriaq. 
 
Erik Jensen har spørgsmål om jerndumpen, og om IBA-aftale, om ansættelser. 
 
Ruth Heilmann har spørgsmål om busstoppesteder i Maniitsoq, og om kommunens økonomi under 
Corona. 

Siverth K. Heilmann har spørgsmål omkring turisme. 

Gideon Lyberth har spørgsmål om renovering af skole I Maniitsoq, om boliger, og om 
Elisibannguup Angerlasimaffia. 

Jens M. Lyberth har spørgsmål om natrenovation i Kangaamiut, besøg i Alderdomshjem og om agn 
skur. 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31.3.2020 (1. Kvartal 2020) 

Journalnr. 06.00 
 
Faktiske forhold 
Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.3.2020. 

Der har generelt været problemer med konteringen af udgifter i de 2 første måneder af kvartalet, 
som er forårsaget af den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at 
bruge under det fællesoffentlige regnskabssystem. Derfor henstår der en del omposteringer for 1. 
kvartal som vi arbejder med at få løst i de kommende måneder. Budgetterne, som vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i oktober 2019 er indlagt og brugt i disse rapporter. Imidlertid har det vist 
sig, at der er et behov for at tilpasse disse budgetter til de nye dimensioner – dette er blevet aktuelt, 
da forvaltningsområderne igennem 1. kvartal 2020 har opdateret de anvendte formålskoder for at 
kunne levere en mere detaljeret rapportering til deres respektive udvalg. Vi arbejder på at være på 
plads med budgetterne i løbet af april 2020. Så snart det godkendte budget er færdig og indlæst, vil 
det blive opdateret med de omplaceringer og tillægsbevillinger som Økonomiudvalget og eller 
Kommunalbestyrelsen har bevilget siden november 2019. 

 

Balancerapporten for 1. kvartal 2020 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, 
Uddannelse og Teknik. 
 

 
 
Det ses, at både udgifter som indtægter er under det budgetterede niveau. Dette skyldes at flere af 
indtægtsposterne for 1. kvartal indgår i 2. kvartal hvorfor de ikke fremgår af ovennævnte tabel. 
Samtidig er der 17.4 mio. kr. fakturaer (1377 stk) som ikke er godkendt af de forskellige 
forvaltningsområder. Var disse regninger betalt ville kvartalets forbrugsprocent have været på 94%. 
 

 
 
Økonomiudvalget har på de fire betragtede området alle realiseret et forbrug som er under det 
budgetterede niveau. Samtidig er indtægterne også under det forventede niveau der skyldes at en del 
indtægter til 1.kvartal først afregnes i 2. kvartal. 

Samlet Balance for Qeqqata 
Kommunia per 31.03.2020

Budget jan-20 feb-20 mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %

Rest forbrug 
%

Økonomiudvalgets udgifter I alt 120.802.000       10.837.414      9.000.790        7.377.563        27.215.767         90% 77%
Udvalg for Teknik og Miljø udgifter I alt 196.408.000       9.456.223        8.583.982        8.182.064        26.222.269         53% 87%
Udvalg for Uddannelse udgifter I alt 263.554.000       24.647.115      21.756.270      22.812.640      69.216.025         105% 74%
Udvalg for Velfærd udgifter I alt 269.830.000       19.439.447      20.620.769      16.870.801      56.931.017         84% 79%

Udgifter I alt 850.594.000       64.380.200      59.961.811      55.243.067      179.585.078       84% 79%

Indtægter I alt -816.613.000     -66.517.761    -78.255.907    -33.797.267    -178.570.934     87% 78%

Nettoresultat for Qeqqata Kommunia -2.137.561       -18.294.096    21.445.800      1.014.143            

Økonomiudvalgets udgifter Budget Jan-20 Feb-20 Mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %
Rest forbrug %

Udgifter til folkevalgte I alt 10,797,000         769,272           450,427           574,121           1,793,820           66% 83%
Udgifter til administration I alt 104,554,000       9,867,994        8,447,043        6,720,456        25,035,493         96% 76%
Udgifter til Borgerservice Administration I alt 793,000              89,227             60,626             37,334             187,188              94% 76%
Udgifter til tværgående projekter I alt 4,658,000           110,921           42,693             45,652             199,267              17% 96%

Økonomiudvalgets udgifter I alt 120,802,000       10,837,414      9,000,790        7,377,563        27,215,767         90% 77%

537000000 Indtægter -816,613,000     -66,517,761     -78,255,907     -33,797,267     -178,570,934      87% 78%
Indtægter I alt -816,613,000     -66,517,761     -78,255,907     -33,797,267     -178,570,934      87% 78%
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Område for Velfærd har et forbrug i 1. kvartal på 84% af budgettet. Enkelte afdelinger har et 
overforbrug, plejehjemmet i Sisimiut på 21% hvilket skyldes at øgede lønudgifter som er 1,3 mio. 
kr. over budgettet. Plejehjemmets samlede overskridelse af budgettet er på 1,2 mio. kr. 
Borgerservice Velfærd har et overforbrug i 1. kvartal på 3,4 mio. kr. som bl.a. skyldes at 
refusionerne på området ikke er indgået fuldt ud endnu. Handikap afdelingen har i Sisimiut et 
overforbrug i kvartalet på 48% som også kan skyldes manglende indgåelse af refusioner. SIS 
Handikap afdeling, Man Ældre og Førtidspension og Man Handikap afdeling har nogle store 
udsving i forbruget de enkelte måneder hvilket skyldes at der har været bogført nogle refusioner for 
2019 der fejlagtigt er medgået i 2020 regnskabet. 
 

Udvalg for Velfærd Budget jan-20 feb-20 mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %

Rest forbrug 
%

542020100 Borgerservice Fælles VEL 9.692.000           4.294.847        749.114            780.602            5.824.562            240% 40%
542020201 SIS Borgerservice VEL 736.000               364.676            46.271              70.147              481.095               261% 35%
542020202 MAN Borgerservice VEL 974.000               288.245            68.461              38.844              395.550               162% 59%
542020301 Borgerservice Kangerlussuaq VEL 278.000               20.276              2.503                 2.075                 24.854                  36% 91%
542020302 Borgerservice Sarfannguit VEL 58.000                 6.099                 4.676                 1.016                 11.790                  81% 80%
542020303 Borgerservice Itilleq VEL 87.000                 3.524                 3.524                    16% 96%
542020304 Borgerservice Kangaamiut VEL 299.000               8.402                 949                    787                    10.138                  14% 97%
542020305 Borgerservice Napasoq VEL 71.000                 18.428              1.859                 2.276                 22.563                  127% 68%
542020306 Borgerservice Atammik VEL 96.000                 10.513              1.724                 2.731                 14.969                  62% 84%
545020000 Bæredygtighed VEL 2.050.000           61.796              90.028              58.411              210.236               41% 90%
551020100 SIS Børne- og Familieafdeling 25.874.000         1.621.023        860.142            1.199.534        3.680.699            57% 86%
551020201 SIS Familiecenter 5.279.000           403.513            362.103            302.274            1.067.890            81% 80%
551030100 SIS Ældre og Førtidafdeling 20.564.000         11.640.337      -8.858.628       1.503.615        4.285.323            83% 79%
551030201 SIS Hjemmehjælp 5.061.000           342.750            332.034            294.396            969.179               77% 81%
551030202 SIS Plejehjemmet 23.181.000         2.783.379        2.374.561        1.839.128        6.997.068            121% 70%
551040100 SIS Handicapafd 31.587.000         -10.931.928    11.761.558      1.104.716        1.934.347            24% 94%
551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ" 15.294.000         1.959.781        1.499.360        1.430.033        4.889.174            128% 68%
551040301 SIS Værested 1 "Beskyttet" 3.837.000           412.979            415.725            330.554            1.159.258            121% 70%
551040303 SIS Handicap værestedet IVIK 305.000               12.483              4.096                 9.228                 25.807                  34% 92%
551040304 SIS Bistandsafdeling 2.244                 2.244                    
551050000 SIS Bistandsafdeling 8.429.000           659.013            586.012            998.503            2.243.528            106% 73%
552020100 MAN Børne- og Familieafdeling 22.039.000         1.639.116        1.419.448        1.223.110        4.281.674            78% 81%
552020201 MAN Familiecenter 4.253.000           251.468            298.472            306.090            856.029               81% 80%
552030100 MAN Ældre og Førtidspension 12.499.000         8.249.699        -6.268.662       975.996            2.957.033            95% 76%
552030201 MAN Hjemmehjælp 4.917.000           434.488            412.760            422.839            1.270.088            103% 74%
552030202 MAN Hjemmehjælp Kangaamiut 3.249.000           308.481            243.293            250.355            802.130               99% 75%
552030203 MAN Neriusaaq Plejehjemmet 23.592.000         2.150.641        1.574.267        1.582.066        5.306.974            90% 78%
552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut -71.276             36.025              3.619                 -31.632                
552040100 MAN Handicapafd 32.271.000         -8.744.378       11.485.578      1.103.766        3.844.966            48% 88%
552040200 MAN Aktivitetscenter Naapiffik 384                    9.394                 9.778                    
552040301 MAN Boenhed  "Bofællesskaber" 5.840.000           646.010            597.239            472.287            1.715.535            118% 71%
552040400 MAN Aktiviteter for voksne med handicap 1.200.000           91.474              90.679              94.377              276.530               92% 77%
552040500 ååMAN Bistandsafdeling -                     21.037              21.037                  
552050000 MAN Bistandsafdeling 6.218.000           503.204            396.447            467.425            1.367.076            88% 78%

Udvalg for Velfærd udgifter I alt 269.830.000       19.439.447      20.620.769      16.870.801      56.931.017         84% 79%
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Detaljer omkring forbrug i de enkelte afdelinger er vedlagt dette dokument. 
 
Af tabellen ses det, at der er et overforbrug på 12% af midler på fritidsområdet i Maniitsoq, 7% på 
skolerne, 10% på daginstitutionerne og 6% på Majoriaq/Arbejdsmarkedet i Maniitsoq.  
 
Skolerne og Daginstitutionerne har forudbestilt varer og pædagogiske materialer til undervisning og 
almindeligt forbrug, hvorfor området vurderer at forbrugstallene over året vil være indenfor 
budgettet. 
 

 
 
Forbrugstallene på Udvalg for Teknik er på 53% af budgettet, og på 18% og 15% for 
anlægsaktiviteterne i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Forbrændingsanlægget har et stort 
overforbrug i Sisimiut, det samme med Drift Teknisk afdeling i Sisimiut – vi er pt. ved at undersøge 
og vil opdatere denne rapport senere. 
 
 

Udvalg for Uddannelse Budget jan-20 feb-20 mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %

Rest forbrug 
%

Fritid SIS 25.547.000         1.805.238        2.235.987        2.179.374        6.220.598            97% 76%
Fritid MAN 10.953.000         1.048.987        1.104.484        913.415            3.066.886            112% 72%
Fritid I alt 36.500.000         2.854.224        3.340.471        3.092.789        9.287.484            102% 75%
Skole SIS 81.032.000         8.847.500        6.145.993        6.820.145        21.813.638         108% 73%
Skole MAN 48.656.000         4.556.364        3.365.931        4.855.316        12.777.611         105% 74%
Skole I alt 129.688.000       13.403.864      9.511.924        11.675.461      34.591.250         107% 73%
Daginstitutioner SIS 47.857.000         4.378.745        4.259.674        4.134.538        12.772.956         107% 73%
Daginstitutioner MAN 23.232.000         2.474.986        2.324.773        2.023.333        6.823.092            117% 71%
Daginstitutioner I alt 71.089.000         6.853.731        6.584.447        6.157.870        19.596.049         110% 72%
MISI SIS 3.628.000           273.574            286.449            213.436            773.459               85% 79%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet SIS 12.282.000         660.431            804.256            758.902            2.223.589            72% 82%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet MAN 10.367.000         601.291            1.228.722        914.181            2.744.194            106% 74%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet I alt 22.649.000         1.261.721        2.032.978        1.673.083        4.967.783            88% 78%

-                        
Uddannelse I alt 263.554.000       24.647.115      21.756.270      22.812.640      69.216.025         105% 74%

Udvalg for Teknik og Miljø Budget jan-20 feb-20 mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %

Rest forbrug 
%

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik 7.292                 15.339              -41.755             -19.123                
562040200 SIS Entreprenørplads 427.170            105.893            153.198            686.261               
562040300 SIS Forbrændingsanlæg 1.446.000           851.579            855.391            -59.824             1.647.146            456% -14%
562040400 SIS Beredskab Brandvæsen 5.475.000           177.381            210.096            53.204              440.680               32% 92%
562040500 SIS Arealtildeling 6.573                 6.573                    
562040600 SIS Anlægsafdeling 91.019.000         2.843.340        1.081.778        241.347            4.166.465            18% 95%
562040700 SIS Renovation -741.000             404.451            508.269            442.244            1.354.965            -731% 283%
562040800 SIS Drift TEKNISK 23.601.000         1.837.521        3.329.016        3.299.470        8.466.007            143% 64%
563030100 MAN Brædtet 31.183              21.801              -56.630             -3.646                  
563030200 MAN Entreprenørplads 39.643              34.590              90.062              164.295               
563030300 MAN Forbrændingsanlæg 2.324.000           117.022            75.904              152.825            345.751               60% 85%
563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 3.291.000           51.767              69.386              56.101              177.253               22% 95%
563030600 MAN Anlægsafdeling 56.378.000         689.325            -347.285          1.817.841        2.159.881            15% 96%
563030700 MAN Renovation 415.000               318.547            201.669            353.986            874.202               843% -111%
563030800 MAN Drift TEKNISK 13.200.000         1.653.429        2.422.133        1.679.996        5.755.558            174% 56%

Udvalg for Teknik og Miljø udgifter I alt 196.408.000       9.456.223        8.583.982        8.182.064        26.222.269         53% 87%



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2020, den 30. april 2020 

 

 

8

QEQQATA KOMMUNIA 

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

 
 
Kommunens indtægter er på 87% af det forventede niveau og niveauet under budgettet skyldes 
alene at vi mangler at få afregnet indkomstskatter. Det ses også, at vi har fået afregnet flere 
selskabsskatter end budgetteret. 
 
Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give 
Qeqqata Kommunia likviditetsproblemer. 
 
Kommunens tilgodehavender 
De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.20 på 128,4 mio. kr., 
heraf private udeståender 81,7 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 
64,6 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private.  
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at tage økonomirapporten til efterretning 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under deres møde den 21. april 2020 taget økonomirapporten til efterretning. 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at tage økonomirapport til efterretning 
 
Afgørelse  
 
Økonomirapport taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.20 
2. Restancelisten pr. 31.03.20 
3. Oversigt over Uddannelse udvalgets forbrug for 1. kvartal 2020 
 

 

 

Indtægter Budget Jan-20 Feb-20 Mar-20
Forbrug ialt I 

perioden

Forholds-
mæssigt 

Forbrugs %
Rest forbrug %

537000000 Indtægter -816,613,000     -66,517,761     -78,255,907     -33,797,267     -178,570,934      87% 78%
111010100 Indkomstskat personer -404,093,000     -33,674,430     1,418                -33,673,012        33% 92%
111010200 Indkomstskat selskaber -4,000,000          -10,789,331     -10,789,331        1079% -170%
111010300 Udbytteskatter -1,000,000          -                       0% 100%
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre -282,433,000     -47,072,166     -23,536,083     -23,536,083     -94,144,332        133% 67%
112030300 Udligningsordning -110,405,000     -18,400,834     -9,200,417       -9,200,417       -36,801,668        133% 67%
121020300 Andre lejeindtægter -                       
121030200 Andre gebyrer -3,080,000          -                       0% 100%
131010400 Salg af bygninger -1,520,000          -                       0% 100%
133010100 Renteindtægter -12,000               -                       0% 100%
133010200 Kapitalafkast -11,185,000       -1,044,761       -1,055,646       -1,062,185       -3,162,591          113% 72%
135010100 Afskrivning af tilgodehavender 1,115,000           -                       0% 100%

Indtægter I alt -816,613,000     -66,517,761     -78,255,907     -33,797,267     -178,570,934      87% 78%
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Punkt 03 Ansøgning om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet 
Neriusaaq 

Journalnr. 06.02.01 
 
Baggrund 
Inatsisartuts Ombudsmandens tilsynsbesøg i perioden 22. og 23. maj 2019. 
 
På baggrund af beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning indstilles det, at der ansøges 
om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet Neriusaaq. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod rygning 
§ 5.  På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud, kollegier og lignende, der tjener som bolig for flere 
personer fortrinsvis over 18 år, kan den enkelte beboer over 18 år ryge på det værelse eller i den 
bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. 
 
Stk. 2. Institutionen skal tage effektive skridt til beskyttelse af personale og øvrige beboere på 
institutionen mod passiv rygning. Institutionen kan pålægge beboerne ikke at ryge, når personale 
opholder sig i et værelse eller en bolig, der tjener som privat hjem på institutionen. 
 
Faktiske forhold 
Der er seks afdelinger A, B, C, D og E på Plejehjemmet Neriusaaq, der er plads til 42 beboer samt 2 
aflastningsværelser. 
 
På afdelingerne A; B; C er plads til 20 beboer, på afdeling D er afsat til dement beboer og på 
afdelingerne E og F er der plads 16 plejekrævende beboer, som blandt andet bebos af fire med 
vidtgående handicap. 
 
Den 19. april 2019 blev der foretaget undersøgelse vedrørende beboernes rygning på Plejehjemmet. 
 
Ud af 42 beboer på Plejehjemmet, blev 28 interviewet, hvor af 27 beboer ønsker etablering af en 
rygerum og 1 siger nej.  
16 beboer er rygere og 12 beboer er ikke rygere. 
11 demente blev ikke interviewet. 
3 kan ikke rigtigt kommunikere/kan ikke rigtigt besvare og 1 ønsker ikke at besvare. 
 
Der blev indsendt forespørgsel vedrørende mulighed for etablering af en rygerum for rygere blandt 
beboer på Plejehjemmet, enten inde i bygningen eller ved en tilbygning. 
 
Bygningsinspektørens vurdering 
Bygningsinspektørens orienterer, på grund af pladstrængsel på plejehjemmet, vil det være mere 
egnet med en tilbygning. Der er behov for mindst 2 døre - vinduer - betongulv beklædt med 
linoleum, ligesom gulvet på Neriusaaq samt udsugningsventilation. 
 
Man har beregnet størrelsen på udstyr såsom kørestol -rollator -stole for seks mennesker  
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Hvor rygerummet bliver størrelse på 12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 
30.000,00 bliver byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr. 360.000,00 inkl. 
udsugningsventilation. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Det vil være bæredygtigt, såfremt der etableres en rygerum på Plejehjemmet, også i henhold til 
ovenstående lovgivning vedrørende beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning på 
institutionerne. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der forventes at prisen på12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 30.000,00 bliver 
byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr. 360.000,00 inkl. udsugningsventilation. 
 
Administrationens vurdering 
Området for Familie i Maniitsoq vurdere, at det er støtteværdigt såfremt der etableres en rygerum 
som tilbygning af plejehjemmet, og da beboer og personalet på institutionen beskyttes mod passiv 
rygning i henhold til ovenstående lovgivning. 
 
Administrationens indstilling 
Området for Familie Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd at godkende, 
 

1. At der etableres en særskilt rygerum for beboer på Plejehjemmet Neriusaaq og at ansøgning 
om tillæg på ca. 360.000 kr. videresendes til Økonomiudvalget. 

2. Ansøgning om tillægsbevilling videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 
Udvalget har under deres møde den 11. december 2019 godkendt indstillingen og sagen skal 
videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling  
Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomi udvalgets godkendelse,  
 
-at der etableres en særskilt rygerum for beboer på Plejehjemmet Neriusaaq med tillægsbevilling på 
ca. 360.000 kr.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen  
Under udvalgets møde den 18. Februar 2020 blev det besluttet, at det skal undersøges om et fløj i 
plejehjemmet Maniitsoq kan omdannes til rygerum, hvis ikke skal der etableres særskilt rygerum. 
 
Indstilling fra Neriusaaq 
Efter undersøgelse indstiller Neriusaaq til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at der skal laves en tilbygning, i forlængelse af Dagcenteret fløj, ud mod vejen (nuværende ligger 
der et personale ryge skur), der vil være plads til 12 m2 – rygerum. 
 

Afgørelse 
Indstilling godkendt. 
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Bilag 
1. Undersøgelse af rygning på plejehjemmet af 19.04.2019 
2.  Inatsisartut Ombudsmands rapport af 12.08.2019 
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Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling af takstbetaling for borgere med handicap under 
66 år, som bor på plejehjemmet Qupanuk - Sisimiut 

 
Journalnr.  06.02.01 
 
Baggrund 
Området for Velfærd holdt møde med 2 medarbejdere fra Revisionen BDO, da de var i Qeqqata 
Kommunia i Sisimiut i efteråret 2019.  
 
Revisionen påpegede mundtligt, at Sisimiut ikke har takstbetaling for borgere med handicap under 
65 år, der er bosiddende på plejehjemmet Qupanuk. 
 
Revisionen gjorde også opmærksom på, at Området for Velfærd i Maniitsoq havde takstbetaling fra 
daværende konto 48 handicapområdet til daværende konto 47-09 plejehjemmet. 
 
Da Området for Velfærd er blevet bedt om af Revisionen at på oprettet takstbetaling for borgere 
med handicap under 65 år fra handicapområdet til plejehjemmet, søges der om tillægsbevilling på 
kr. 1.093.368,00 til denne udgift.       
 
Regelgrundlag 
Intet at bemærke 
 
Faktiske forhold 
Området for Velfærd søger om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til takstbetaling for borgere med 
handicap under 66 år, som er aldersgrænsen for modtagelse af pension. 
 
Pr. 1. januar 2020 blev der indført en ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, og i 
denne lovgivning er der ikke nogen aldersgrænse på 65 år for modtagelse af hjælpeforanstaltning 
efter denne lovgivning, i modsætning til den tidligere Landstingsforordning om hjælp til personer 
med handicap, hvor der var en aldersgrænse på 65 år. 
 
Derfor er der en aldersgrænse i 2020 på 66 år, som er aldersgrænsen på alderspensionister, og 
dermed fra denne alder kan visiteres til et plejehjem. 
 
På plejehjemmet Qupanuk er der for tiden 2 beboere under 66 år, som bor på plejehjemmet grundet 
deres handicap. Begge beboere kan ikke bo i egen bolig grundet deres handicap, og er af den grund 
visiteret til plejehjemmet, da der ikke findes andre muligheder i Sisimiut. 
 
Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.093.367,40 for takstbetaling for disse 2 beboere, så 
takstbetalingen kan foretages fra handicapområdet til plejehjemmet, hvor udgifter til støttepersoner 
for disse 2 beboere så kan dækkes over en bevilget takstbetaling.  
 
Takstbetalingen skal dække de udgifter der er på plejehjemmet til at ansætte støttepersoner, der 
varetager den daglige opgave med at drage omsorg for disse 2 beboere. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Sisimiut har i den tidligere kontoplan på handicapområdet ikke haft en konto, hvor takstbetaling til 
plejehjemmet for beboere med handicap under 66 år kunne overføres fra, og plejehjemmet har ikke 
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haft en konto til taksbetaling for ophold, handicappede, så dermed har der ikke tidligere været 
takstbetaling til plejehjemmet til dækning af de ekstra udgifter, der er til aflønning af støttepersoner. 
 
Dette har Maniitsoq, og da revisionen har bedt om at der blev harmoniseret på dette område, søges 
der om tillægsbevilling til dækning af aflønning af støttepersoner til de 2 beboere. 
 
Desuden skal der oprettes en konto på plejehjemmet til indtægter og der skal oprettes en konto på 
handicapområdet til dækning af denne takstbetaling. 
 
At der sker en harmonisering med hensyn til takstbetalingen, er at der handles efter revisionens 
mundtlige bemærkning. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Antal borgere Dagspris Januar – december 2020 Overslagsårene 2021-2023 
Borger 1 1.498,00 546.836,00 546.836,00 
Borger 2 1.498,00 546.836,00 546.836,00 
    
I alt for 2020  1.093.368,00 1.093.368,00 

 
Administrationens vurdering 
Området for Velfærd handler efter bemærkning fra Revisionen, så der harmoniseres med 
Maniitsoq’s handling på dette område. 
 
Og plejehjemmet kan få et mere retvisende forbrug, når der tilføres midler til plejehjemmet for de 
ekstra udgifter der er til aflønning af støttepersoner til de 2 borgere med handicap under 66 år, som 
bor på plejehjemmet. 
 
Området for Velfærd skal have oprettet en konto under handicapområdet, der skal dække 
takstbetalingen til plejehjemmet, og plejehjemmet skal have oprettet en konto til takstbetaling for 
ophold, handicappede, som der findes i Maniitsoq.  
 
Når tillægsbevillingen er godkendt, skal plejehjemmet månedligt sende en anmodning til 
handicapområdet om betaling af takstbetalingen med oversigt over betalingen, på hvem, hvor 
mange dage i den pågældende måned, samt et totalbeløb. 
 
Der søges om tillægsbevilling til takstbetaling for 2 beboere, og dette skal være vedvarende, så der 
kan dækkes for andre beboere, i tilfælde at det bliver andre beboere under 66 år, der flytter ind på 
plejehjemmet. 
  
Indstilling 
Området for Velfærd i Sisimiut indstiller over for formanden for Udvalg for Velfærd  

- at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100 
til dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år 

- at sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget 
- at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 
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Formandsbeslutning 
Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte indstillingen den 15.04.2020 og sagen skal sendes 
videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling 
Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100 til 
dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 21. april 2020 godkendt indstillingen. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100 til 
dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år 
 
Afgørelse 
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 05 Forslag til dagsorden – Opfordring til Selvstyret om forundersøgelse af andre 
vandforsyningsmuligheder   Udsat til næste KB møde 

Journal nr. 25.02.00 
 
Baggrund 
Kommunal bestyrelsesmedlem Frederik Olsen har pr. brev dateret d. 22. januar 2020 stillet følgende 
forslag til kommunalbestyrelsens forretningsorden. Brevet med forslaget er vedhæftet i bilag 1.  
 
”En opfordring til Selvstyret om en forundersøgelse af andre vandforsyningsmuligheder.  
 
Det der ikke kan undgås i overvejelserne hvis Sisimiut skal udvikle sig er, vores uundværlige 
vandforsyning øst for byen. At have en vandforsyning i Sisimiut er essentiel for erhvervsfiskeri og 
handel, og hvis byen skal udvikle sig, er det vigtigt at kunne komme i forkøbet på udfordringer som 
kan dukke op under erhvervsudviklingen. Således fremme muligheder for enhver tænkelig måde.  
 
Vores evige forhindring for at bygge vej til Kangerlussuaq er den fredede vandforsyning øst for 
Sisimiut.  
 
Med dette som grundlag, vil jeg gerne opfordre Qeqqata Kommunias Kommunalbestyrelse til at 
opfordre Selvstyret om, for at sikre en stabil vandforsyning for en by i udvikling, skal de først finde 
en mulighed for at kunne forsyne med vand på en anden måde.” 
 
Nærværende sagsfremstilling præsenterer hovedkonklusionerne fra en rapport om en tidligere 
forundersøgelse af vandforsyningen i Sisimiut foretaget i 2012. Rapporten om forundersøgelse 
findes i bilag 2. Forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe der skulle belyse en omlægning af 
vandspærrezonen er vedlagt i bilag 3. Arbejdsgruppens notat med resumé for rapporten, for 
forundersøgelsen samt arbejdsgruppens konklusioner er vedlagt i bilag 4.  
 
Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 9. af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet 
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9. af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen 

ved Sisimiut 
- Landstingsforordning nr. 10 af 19. november 2007 om vandforsyning. 

 
Faktiske forhold 
Der foregår i dag vandindvinding fra fire sammenhængende søer nordøst for Sisimiut by.  
Jf. bilag 3, blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Selvstyret, 
Qeqqata Kommunia, Nukissiorfiit og Igloo Mountain. Arbejdsgruppen skulle belyse mulighederne 
for at etablere en vandforsyning til Sisimiut, der ikke sætter begrænsninger for den 
erhvervsudvikling der ønskes i byens bagland, og som ikke kommer i konflikt med de aktiviteter 
der allerede foregår inden for spærrezonen. I den forbindelse blev det besluttet, at man gennem en 
forundersøgelse, skulle undersøge mulighederne for en langsigtet plan for sikring af drikkevand, 
uden at lade sig binde af opbygningen af det eksisterende vandforsyningsopland og det blev i den 
forbindelse besluttet at der skulle iværksættes en forundersøgelse af vandforsyningen i Sisimiut. 
 
Der er dermed allerede lavet en forundersøgelse af andre vandindvindingsmuligheder.  
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Forundersøgelsen skulle belyse den eksisterende viden om vandindvinding i Sisimiut og belyse 
forskellige løsninger på alternative indvindingsmuligheder. Undersøgelsen udmundede i en rapport 
udarbejdet af Orbicon. I det følgende opsummeres arbejdsgruppens løsningsforslag og dertilhørende 
prissatte anlægsomkostninger (alle priser nedenfor er angivet i 2012 priser): 
  
Forslag 1: Ophør af vandindvinding fra vandsø 3 – 11 mio. kr.  
Ophør af indvinding fra vandsø 3, som ligger nærmest byen, vil give mulighed for udvidelse af 
bebyggelse ud mod baglandet. Denne løsning vil medføre et øget vanindvinding fra Sø 5, og 
løsningen vil derfor ikke ændre på aktiviteter og adgangen til baglandet, som fortsat vil være 
begrænset af vandspærrezonen omkring søerne 4, 5 og 6. Selvom der tages et areal ud af 
vandspærrezonen, vil løsningen ikke kunne stå alene.  
 
Forslag 2: Afsnøring af dele af vandsø 5 opland – 42 mio. kr.  
Løsningen indebærer at man tager noget areal ud af den eksisterende vandspærrezone. På samme 
måde som løsningsforslag 1, vil denne løsning kun give mulighed for at byen kan udvikle sig ind i 
oplandet for sø 3. Aktiviteter samt en eventuel anlæggelse af vej fra Solbakken og ud i baglandet vil 
fortsat være begrænset af de øvrige dele af vandspærrezonen.  
 
Forlag 3: Flytte vandindvinding til den nordøstlige ende af sø 5 – 24 mio. kr.  
Vandindtaget er placeret i den sydvestlige del af søen. På samme måde som de to ovenstående 
forslag, påvirker dette forslag kun problemet hvad angår en udvidelse af bebyggelse herunder 
anlæggelse af vej frem til Solbakken, men ikke for baglandet i øvrigt.  
 
Forslag 4: Flytning af vandindvinding til to søer ved Præstefjeldet – 148 mio. kr.  
Løsningen ville løse problemet med adgangen til baglandet, men vandvolumen i de to søer bag 
Præstefjeldet er begrænsede sammenlignet med nuværende vandressource. Den begrænsede 
vandvolumen medfører et varieret vandspejl og der vil derfor være behov for mere avanceret 
vandbehandling. 
 
Forslag 5: A3 vandbehandling, filtrering gennem aktivt kul – ca. 30 mio. kr.  
Vandkvaliteten i dag er så høj, at A3 behandling ikke er nødvendigt. I dag er der A2 
vandbehandling (biologisk behandling med klor og UV). A3 vandbehandling kan derimod betragtes 
som en form for beredskabsbehandling, hvis der skulle forekomme uheld som vil nødvendiggøre 
kemisk behandling af vandet. I 2009 gik en pistemaskine gennem isen i sø 5, men uheldet medførte 
ikke en målelig effekt på vandkvaliteten. Arbejdsgruppen vurderede at A3 vandbehandling er for 
kosteligt at etablere bare for en sikkerheds skyld, i det driftsomkostningerne også er høje.  
 
Rapporten kommer frem til, at der vil være betydelige omkostninger forbundet med de forskellige 
løsningsmuligheder, som forundersøgelsen er udmundet i.  
 
Arbejdsgruppens arbejde med undersøgelse af alternative indvindingsmuligheder blev afsluttet i 
forbindelse med Selvstyrets udarbejdelse af bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler 
for vandspærrezonen (bilag 5), da bekendtgørelsen muliggjorde en indførelse af særlige 
beskyttelseszoner samt regulering af aktiviteter inden for vandspærrezonen. Med denne 
bekendtgørelse konkluderede arbejdsgruppen, at vandkvaliteten med nuværende 
vandindvindingsløsning er bedre sikret end tidligere.  
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Rapporten kommer desuden med en redegørelse omkring beskyttelse af drikkevandssøer i Norge og 
Alaska, jf. kapitel 4. I Grønland anvendes vandspærrezoner, hvor tilladelse af aktiviteter inden for 
vandspærrezonen er stærkt begrænset (jf. miljøbeskyttelseslovens § 28), mens man i Norge og 
Alaska opdeler vandoplandet omkring drikkevandsøer i forskellige beskyttelseszoner, hvori man 
foretager forskellige foranstaltninger til beskyttelse af drikkevandet og hvor kravene til beskyttelse i 
de forskellige beskyttelseszoner kan lempes med afstanden til selve drikkevandsindvindingen. 
Bekendtgørelsen om vandspærrezonen i Sisimiut åbner op for muligheden for at oprette lignende 
vandbeskyttelseszoner, inden for vandspærrezonen, hvilket blandt andet er baggrunden for det 
igangværende arbejde med VVM-redegørelsen for vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Vandspærrezonen og bekendtgørelsen om vandspærrezonen i Sisimiut har til formål at begrænse 
forurening af drikkevandsressourcen i Sisimiut.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der har allerede været en omfattende undersøgelse af mulighederne som beskrevet under ”faktiske 
forhold”, hvor også økonomiske konsekvenser for forskellige løsningsmuligheder er belyst. 
Specifikt vedr. relevans for igangværende forarbejde vedr. naturvejen og mulig vej til 
Kangerlussuaq, herunder VVM rapportering, må tages særskilt i projektets fremtidige politiske 
rapporteringer. 
 
Administrationens vurdering 
Forundersøgelsens resultater anses fortsat at være valide i dag og at der derfor ikke er behov for en 
ny forundersøgelse. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at administrationens beskrivelse af tidligere forundersøgelser nævnt i denne sagsfremstilling tages 
til efterretning 
 
Afgørelse 
Udsat til næste KB møde. 
 
Bilag 

1. Email fra Frederik Olsen den 22. januar 2020 
2. Foreløbig rapport om forundersøgelse af vandforsyningen i Sisimiut december 2012 
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Punkt 07 Forslag til dagsorden - Drøftelse vedrørende Kulturhuset i Maniitsoq 
 
Journalnr: 59.00 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann kom med et dagsordensforslag den 18. februar 2020 
pr. mail.  
 
Ruth Heilmanns email: 
Vi er bekendt med at Svømmehalsforeningen også har kulturhuset med i projektet. Det jeg fortsat 
mangler er, at der ikke findes en debatgruppe vedr. det nye kulturhus.  Der er usikkerhed om den 
skal være forlængelse til selve svømmehalen? Der er endnu ikke bredt drøftelse angående 
nuværende forhold og kulturelle muligheder i Maniitsoq. 
 
Forsamlingshuset kæmper for at kunne køre, og bør benyttes mere i forhold til kulturelle 
arrangementer. 
 
Den er for lille til større arrangementer, scenen er ikke tidssvarende, markant mangel på køkken 
inventarer, hvor daværende cafeteria ikke benyttes og er lukket; hvor er der meget der skal bringes i 
orden, udvendige facade er i meget dårlig stand, hvor indgangen kan være mere indbydende se bare 
hvor farligt det er om vinteren.  
 
Den er blevet så gammel at der er behov for større renovering, kunne man evt. ikke bare renovere 
og udvide den til en kulturhusbygning? Er det formålstjenligt, at kulturhuset bliver en tilføjelse til 
en kommende svømmehal, har forsamlingshuset så en fremtid i dets nuværende forhold? Hvad 
mener bestyrelsen for forsamlingshuset? Hvad mener borgerne, hvad mener foreninger? Hvad er 
den fremtidige plan for en kommende kulturhus? 
 
Regelgrundlag 
Kommunalbestyrelsens budget. 
 
Faktiske forhold 
Kommunalbestyrelsen har afsat kr. 400.000,- til en undersøgelse af mulighed for bygningen af 
kulturhuset i Maniitsoq.  
 
Svømmehalsforeningens projekt om at lave en tilbygning fra hallen af en ny kulturhus undersøges.  
Dette er ud fra betragtningen om udnyttelse af eksisterende bygninger samt ud fra betragtningen at 
en fælles drift vil give en synergi effekt. Der arbejdes med projektet i samarbejde med Arkitekterne 
Elkjær + Ebbeskov Arkitekter samt Bygge- og Anlægsfonden. Der er en arbejdsgruppe med 
deltagelse af Område for Uddannelse, Område for Teknik og Miljø samt bestyrelserne Maniitsumi 
Naluttarfik samt Maniitsumi Timersortarfik.  Det er planen at arbejdsgruppens arbejde præsenteres 
under et planlagt kulturseminar, hvor borgerne inddrages til debatten. Dette kan for eksempel 
afholdes i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2020, der planlægges 
afholdt i Maniitsoq.  
 
Disse bygninger benyttes i Maniitsoq til kulturelle arrangementer: 
Den Gamle Kirke: 
Den Gamle Kirke benyttes til møder, kurser, eventuelle loppemarked samt borgermøder. 
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Forsamlingshuset: 
Benyttes til borgermøder, dansemik, samt til teater. I højtider, hvor den mest benyttes af 
foreningerne for indsamlinger. 
Aula: 
Benyttes til teater og musik forestillinger, den har stole som kan klappe sammen op til væggen som 
bliver en opadgående række når de trækkes ud, præcis som på biografen.  
Idrætshallen: 
Benyttes til sportsarrangementer, hvor den også benyttes til større arrangementer, fx. til 
nationaldagen, til koncerter og teaterforestillinger.   
 
Bæredygtige konsekvenser 
I forhold til Maniitsoqs befolkningstal, er det bæredygtigt at benytte eksisterende bygninger. Dette 
også af hensyn til synergi effekter i forbindelse med driftsudgifter. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Kr. 400.000,- er budgetteret til undersøgelse af kulturhus. Der er brugt kr. 8.135,- til en 
undersøgelsesrapport om funderingsforhold ved idrætshallen. For samarbejdet med arkitekterne har 
kommunen betalt kr. 135.000 kr. blevet betalt for samarbejde med arkitekterne. Ligeledes betaler 
Svømmehalsforeningen i Maniitsoq 135.000 kr. og Maniitsumi Timersortarfik 30.000 kr., deres del 
til arkitekterne. Det vil sige, udgifterne til arkitekterne deles mellem samarbejdsparterne. 
 
Administrationens vurdering 
Forsamlingshuset har ikke relation til kommunen, da det er en selvejende institution.  
 
Forsamlingshusets formål er at have et sted hvor man kan samles i behagelige omgivelser til oplæg, 
møder, biograf, samlingspunkt under helligdage og som en mulighed til foreningerne for sted til 
indsamling af penge til drift. Forsamlingshuset køres af en bestyrelse med fem 
bestyrelsesmedlemmer, med to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen som kan komme med 
indvendinger samt stemme.   
 
Indstilling 
Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 

a. At projektet om svømmehal/idrætshal/kultursal drøftes af kommunalbestyrelsen, når 
projektpræsentationen er klar og præsenteres ved et kulturseminar i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens budgetseminar i Maniitsoq til august 2020 
 

b. At forsamlingshusets fremtid drøftes blandt bestyrelsesmedlemmerne for forsamlingshuset 
 
Afgørelse 
Indstilling godkendt. Sagen vil blive drøftet ved budgetseminar. 
 
Bilag 

1. Retningslinjer for Forsamlingshusets forening. 
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Punkt 08 Forslag til dagsorden – Tasersuaq i Maniitsoq som skøjtebane 

Journalanr: 22.02.02 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann kom med en forslag pr. mail den 12. februar 2020 
om at gøre Tasersuaq i Maniitsoq til en skøjtebane.  
 
Ruth-s e-mail: 
Jeg har tidligere stillet dette forslag til overvejelse før og har ikke hørt noget, hvorfor jeg bringer 
forslaget op igen. Idet jeg mener at dette er relevant for at holde børnene og de unge i gang, og da 
det kan være medvirkende til at vække interessen for at bruge rulleskøjter om sommeren som 
tidligere, og ikke mindst gør interessen større for at dyrke langrend. 
 
Jeg savner alle de udendørs sportsaktiviteter som foregik i Maniitsoq for flere år siden, derfor synes 
jeg, at man ved at være med til at puste liv i udendørsaktiviteter kan øge befolkningens interesse.  

Jeg tror også at det er meget passende til formålet med at bevæge os mere i 2030. Jeg håber at mine 
kollegaer i kommunalbestyrelsen vil forstå og støtte forslaget. 

Regelgrundlag 
Der er ingen konkrete retningslinjer for Kommunen at følge hvis en skøjtebane skal skabes. 
 
Faktiske forhold 
Når Tasersuaq fryser godt til, benytter borgerne den som en genvej, men benyttes også til at ligge 
snedynger op efter snerydning.  Den benyttes også som rute under filtering/sandfiltering af 
drikkevandet hvor spildevandet danner en lille sø over isen. 
 
På trods af dette, er det stadigvæk muligt at rydde stor del af Tasersuaq for sne som kan benyttes 
som skøjtebane. Efter man fik anlagt en fodboldbane havde Kommunen skaffet en ATV med en 
anhænger og sneskovl foran for at kunne vedligeholde fodboldbanen, dette kan også benyttes til at 
rydde sne for skøjtebanen.  Ligesom man tidligere har anlagt en skøjtebane med en ATV i Sisimiut.  
 
Der er mulighed for at rydde Tasersuaq for sne om efteråret til skøjtebanen før den anvendes helt til 
at ligge snedynger og før den fyldes af snedynger om vinteren.  Kommunens vejarbejdere kan 
sagtens rydde sne i Tasersuaq når de har tid og ud over deres "normale" arbejdsopgaver.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
At skabe en skøjtebane vil være med til at skabe mulighed for borgere som er interesseret i at skøjte 
samt dyrke sport.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der vil ikke være økonomiske konsekvenser hvis vejarbejderne benyttes til at rydde sne.  
 
Administrationens vurdering 
Administrationen kan se muligheder i at skabe en skøjtebane om efteråret og vinterperioder. Men 
det kan være svært at fastsætte hvornår en skøjtebane kan anlægges, idet Tasersuaq benyttes til 
snedynger og kan fyldes op.  
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Indstilling 
Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at forslaget skal drøftes i Kommunalbestyrelsen 
 
Afgørelse 
Forslaget støttes fra alle. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 09 Flyttet til lukket møde 
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Punkt 10 Kommuneplantillæg nr. 39 byggemodning Akia A30 og del af A20 
 
Journalnr. 16.03.01.01 
 
Baggrund 
Økonomiudvalget har på møde 21.5.2019 afvist at byggemodne A30 på Akia i Kommuneplantillæg 
25, med 25 byggemuligheder for enfamiliehuse, idet udvalget ønskede at andre byggefelter skulle 
undersøges.  
 
Administrationen har derfor udarbejdet 1 nyt forslag til bebyggelse af A30 i nærværende 
kommuneplantillæg nr. 39 for at rydde op på Akia, og sikre udnyttelse af alle byggemuligheder 
inkluderes tillige den nordøstligste del af A20.   
  
Regelgrundlag  
Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om 
planlægning og arealadministration og senere lovjusteringer. 
 
Faktiske forhold 
Med henblik på at målrette bebyggelsen mod børnefamilier satses der med dette forslag på 
enfamiliehuse i 1½ etage og andelsboliger i 1½ og 2 etage. En del af de 2 etages boliger foreslås 
etableret som en slags randbebyggelse i 2 etager. En boligtype vi kender fra Kussangasoq. 
 
I det nye kommuneplantillæg nr. 39 forventes etableret plads til 59 boliger fordelt på 10 
enfamiliehuse på 225 m2 inkl. en udnyttet overetage, 4 andelsboliger i 1½ etage med 180 m2 inkl. 
udnyttet overetage og 45 andelsboliger i 2 etager, med 105 m2 pr. bolig. 
 
Fordelingen af boligbyggeriet tager sit udgangspunkt i rapporten ”Behov for boligbyggeri i Qeqqata 
Kommunia”, hvor det anbefales at der primært satses på familieboliger i Akia bebyggelserne. 
 
Det er tanken at delområde A30 byggemodnes overordnet med veje og forsyningsledninger og at 
delområdet opdeles i 3 detailområder, hvor det overdrages til forskellige eller 1 bygmester at 
etablere boligerne samt detailbyggemodningen inden for de enkelte detailområder. 
 
Detailområderne med enfamiliehuse forventes byggemodnet og solgt af Qeqqata Kommunia da 
dette område stort set vil blive detailbyggemodnet ved gennemførelse af den overordnede 
byggemodning.  
 
Området ligger inden for det områder der er påvirket af den vandrette hindringsfrie flade omkring 
Sisimiut Lufthavn på 55,5 m over havet. Gennembrydes denne flade skal der meddeles en 
dispensation til at bygge højere fra Statens Lufthavnsvæsen, SLV. 
 
Fjeldet i delområde A30 når op i 58 m. og det foreslåede boligbyggeri vil kunne holdes under den 
højde på 65 m over havet der fra Statens Lufthavnsvæsen SLV er opnået dispensation til.  
 
Den bebyggelsesplan der var udarbejdet i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 25, rummede 25 
enfamilie boliger, da det var administrationens oplevelse at det primært var denne boligtype der var 
efterspurgt. På grund af det lave antal boliger og fordi denne plan rummede en fuld byggemodning 
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blev prisen pr. enfamilie bolig ca. 400.000 kr. Denne pris vurderedes af økonomiudvalget at være 
for høj. 
 
Med det fremlagte forslag kan der opnås en pris på 290.918 kr. pr. enfamiliehus byggefelt, jf. bilag 
2. Dertil kommer de udgifter for intern byggemodning til det enkelte enfamiliehus-byggefelt i form 
af stikledninger og 2 P-pladser pr. enfamiliehus.  
 
Den nordøstlige del af A20 er medtaget i dette kommuneplantillæg, da det deri udlagte byggefelt for 
1 skrænthus ikke har været ansøgt af nogen bygherre siden plangrundlaget herfor forelå 2011. I 
kommuneplantillægget 39 forventes der således indarbejdet mulighed for at bebygge den 
nordøstligste del af delområde 800-A20 med 3 enfamiliehuse. Det forudsættes at de eksisterende 
veje anvendes som vejadgang til disse boliger. Der skal etableres en ekstra kloakbrønd for 
tilslutningsmulighed, for en omkostning på ca. 100.000 kr., som kan finansieres over 
kloakrenoverings puljen.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
Der er mulighed for at etablere byggeriet med udnyttelse af bæredygtige løsninger til opvarmning o. 
lign.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er for administrationen vigtigt at der findes en økonomisk balance i bebyggelsen, så man kan 
have en forventning om at alle boliger bliver opført. Der har tidligere været tilfælde hvor 
byggemodnings kostprisen bliver lav fordi der er indarbejdet relativt mange m2 i f.eks. etage 
boliger, hvor kommunen kommer til at hænge på udgiften, hvis byggefelterne ikke kan afsættes. 
 
Det forventes at de 10 enfamiliehuse i A30 vil kunne sælges for ca. 290.819 kr. pr. byggemulighed.    
For de 3 byggefelter til enfamiliehuse som er placeret i A20 er der beregnet en salgspris på 258.063 
kr., svarende til den samlede pris for det skrænthus der tidligere var påtænkt på arealet. 
 
Den endelige beslutning herom med præcis byggemodningsandel forventes dog først truffet når 
byggemodningen er projekteret, licitationen afholdt og kommuneplantillæg nr. 39. er endelig 
godkendt. 
 
Administrationens vurdering 
Der er i dag i boligområde A20 udlagt 2 byggefelter for punkthuse(byhuse) til 2x12 boliger (ved 
siden af de 3 opførte byhuse), disse har ikke været ansøgt gennem flere år, men er netop blevet 
ansøgt med forventning om at der fra Statens Lufthavnsvæsen opnås dispensation til at bygge til 
kote 58. 
 
Der er i boligområde A22+23+27 udlagt i alt 19 byggefelter for etageboliger, hvoraf der hidtil kun 
er ansøgt 3 (de 2+1 bæredygtige boliger), dvs. der er stadig 16 ledige flerfamilie byggefelter. 
Der er i KPT 19 for boligområde A26 udlagt 8 byggefelter for flerfamiliehuse i 2 etager (vil også 
kunne anvendes i en andelsboligbebyggelse). 
 
Derudover er 3 blokke blevet saneret i Paamaap Kuua, hvor der endnu ikke er udarbejdet 
plangrundlag for hvad der skal ske på disse byggemodnede områder. 
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Der er således i dag allerede udlagt i alt 26 byggefelter for flerfamiliehuse, og der er i løbet af de 
sidste 6 år kun blevet arealtildelt 3 byggefelter for flerfamilieboliger på Akia. Der er dermed stor 
fare for at markedet er mættet med byggefelter for flerfamiliehuse, og de udlagte vil blive ansøgt, 
hvorved den af kommunen udlagte udgift til byggemodning vil være spildt. 
 
De 2 udlagte delområder med byggefelter for 1-2-etagers andelsboliger som 
rækkehuse/randbebyggelse vil kunne opdeles til et tilsvarende antal byggefelter for tæt-lav 
enfamiliehuse. Den nye bebyggelsesplan og boligfordeling rummer en stor fleksibilitet i hvordan 
kommuneplantillæggets rummelighed udmøntes.     
 
Indstilling 
Administrationen indstiller at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at den foreslåede plan godkendes som grundlag for udarbejdelse af det nye kommuneplantillæg 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 21. april 2020 godkendt indstillingen. Når kommunalbestyrelsen 
har godkendt punktet bemyndiges borgmester at lave borgmesterbeslutning. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at den foreslåede plan godkendes som grundlag for udarbejdelse af det nye kommuneplantillæg 
 
-at borgmester bemyndiges til at lave borgmesterbeslutning 
 
Afgørelse 
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til bebyggelsesplan for A30 og den nordøstligste del af A20 
2. Overslag over fordeling af omkostningerne til den overordnede byggemodning. 
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Punkt 11 Etablering af nødovernatning i Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 44.18 

Baggrund  
Emnet om hjemløse problematikken i Qeqqata Kommunia blev drøftet på Udvalg for Velfærds 
møde den 11.03.2020. I den forbindelse anmodede Udvalget Område for Velfærds om at arbejde 
videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et 
midlertidig nødovernatningstilbud. 
 
Regelgrundlag  
Kommunalfuldmagt. Midlertidig nødovernatning kan etableres med hjemmel i Kommunalfuld-
magtsreglerne. Er der tale om et årligt tilbagevendende tilbud om overnatning eller som nødherberg, 
fx i vintermånederne, skal tilbuddet oprettes har vi i Grønland ikke lovhjemmel til at oprette 
permanent herberg. Kommunalfuldmagtsreglerne giver Qeqqata Kommunia mulighed for at 
etablere et tilbud til egne borgere, vil det være muligt at bede om cpr.nr. til dokumentation af 
tilhørsforhold. Der kan ikke med hjemmel i hverken lov eller kommunalfuldmagt opkræves 
brugerbetaling for tilbuddet. 
 
Faktiske forhold 
Område for Velfærd har i samarbejde med Teknik og Miljø og INI a/s undersøgt mulighederne for 
at etablere et midlertidigt Kommunalt drevet nødovernatningstilbud. Efter anmodning fra Udvalget, 
har Område for Velfærds arbejdet videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent 
overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud. Område for Velfærd har 
oprettet et arbejdsgruppe som skal komme med flere løsningsforslag til drøftelse eller godkendelse 
til udvalget, senest til udvalgets møde i august.  

 
1. Målgruppe 

Målgruppen for den midlertidige nødovernatning er borgere, som er kendetegnet ved at have 
komplekse problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske lidelser og usund livsførelse.  
 

2. Placering 
Erfaringerne fra nødherberg i Nuuk er, at et nødovernatningstilbud placeret uden for Nuuks 
centrum er bedre for målgruppen. Der er 38 pladser i nødherberget i Nuuk, det konkrete 
behov for overnatningsmulighed kendes ikke med sikkerhed, men op til 10 pladser vurderes 
at være hensigtsmæssigt i forhold til vores kommunens størrelse. Skønnet er foretaget ud fra 
en vurdering af placeringen og nuværende muligheder fra INI a/s samt skøn fra de 
afdelinger i Område for velfærd der arbejder med de udsatte borgerne. Muligheder for 
etablering af midlertidig nødovernatning i 3 måneder, er der kommet 2 muligheder fra INI 
a/s, for at etablere et tilbud om midlertidig nødovernatning både i Maniitsoq og Sisimiut.   
Der vil i begge byer været plads til 10 overnatninger pr. nat. Der vil være mulighed for at 
kønsdele værelserne.  

 
Borgerne kan komme i tidsrummet 13.00 til 14.00 få at blive visiteret nødherberget i kommunens 
velfærdsområde. Borgeren kan komme til nødherberget til overnatning fra kl. 21.00 og de skal 
forlade nødherberget kl 08.00 næste morgen.  
 
Personalet til nødherberget møder kl. 20.00 til 09.30.  
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I forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø skal der være to på arbejde og de skal helst være socialfagligt 
uddannede, da det er en målgruppe med komplekse problemstillinger. 
 
Der skal være mulighed for vikardækningen ved sygdom. Personalet skal sikre, at borgerne har 
forladt nødherberg kl. 8.00. så klargørelse til næste nat igangsættes.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
Medarbejderne i nødovernatningstilbuddet skal ansættes med kort varsel og i første omgang i kort 
tidsbegrænset periode. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Udgifter i forbindelse med etablering af nødherbergs i Sisimiut & Maniitsoq 

1. Lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift 
på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning) 

2. Husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el 
omkostninger fra Nukissiorfiit.  

3. Indkøb af senge, soveposer mm. 
4. Indkøb af forplejning skal ind tænkes som ekstra service for borgeren, da man kan møde 

bruger der sulter.    
 
         Maniitsoq tabel 1 
 Pr. måned Engangsydelse Personale udgifter 3.måneder 
Månedsløn  52  2 156 
Time 43  2 129 
Personaleomkostninger 2   6 
Sygedagpenge 1   3 
Kontorudgifter 1   3 
Varekøb 2 50  6 
Forplejning 5   15 
El 2   6 
Øvrige driftsmidler ( Husleje, 
varme og vand) 

12 27  36 

Udgifter i alt  120 77  360 
     
 Sisimiut tabel 1 
 Pr. måned Engangsydelse Personale udgifter 3.måneder 
Månedsløn  52  2 156 
Time 43  2 129 
Personaleomkostninger 2   6 
Sygedagpenge 1   3 
Kontorudgifter 1   3 
Varekøb 2 50  6 
forplejning 5   15 
El 2   6 
Øvrige driftsmidler ( 
Husleje, varme og vand) 

10 21  30 

Udgifter i alt  118 71  352 
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Administrationens vurdering 
Formålet med et nødherberg i Qeqqata Kommunes er, at tilbyde et tilbud til målgruppen bestående 
af hjemløse der ikke har haft overblik/mod/mulighed til at bosætte sig på et normal vis. Der skal i 
nødherberget tænkes ind, at omsorgen for den enkelte hjemløse gerne skal henvise til andre 
muligheder end det at være hjemløs. Nødherberget vil indgå i et samlet socialt og terapeutisk tilbud 
i Qeqqata Kommunia, hvor denne målgruppes mulighed for rehabilitering styrkes og hvor der via 
det øgede fokus, kan etableres netværk på tværs af forvaltninger og andre offentlige myndigheder. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende: 

- at emnet diskuteres og besluttes om der skal åbnes nødherberg i 3 måneder  
- at hvis nødherberget godkendes sendes sagen videre til godkendelse hos økonomiudvalget 

og kommunalbestyrelsen. 
- at ved godkendelse af nødherberg sker gennem tillægsbevilling.  

 
Udvalg for Velfærd behandling af sagen 
På udvalgsmøde den 15. april 2020 blev det besluttet at forplejning ikke skal indgå i udgiftsposten 
og sagen godkendes. Sagen skal videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Indstilling 
Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift på 
4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning) 

 
-at husleje til begge midlertidig nødherberg, med pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el 
omkostninger fra Nukissiorfiit  

 
-at indkøbe senge, soveposer mm. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 21. april 2020 godkendt indstillingen.  
 
Indstilling 
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift på 
4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning) 

 
-at husleje til begge midlertidig nødherberg, med pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el 
omkostninger fra Nukissiorfiit  

 
-at indkøbe senge, soveposer mm. 
 
Afgørelse 
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 
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1. Personer som ikke har rigtig adresse i Qeqqata Kommunia, Område for Velfærd den 30.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2020, den 30. april 2020 

 

 

30

QEQQATA KOMMUNIA 

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

Punkt 12  Beredskabsaftale i Kangerlussuaq 

Journal nr. 85.00 
 
Baggrund 
Mittarfeqarfiit har oplyst, at man agter at ophæve bredskabsaftalen i slutningen af april. Dette 
indebærer, at der på ny bør udarbejdes ny aftale med Mittarfeqarfiit.   
 
Regelgrundlag  

• Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 
eksplosionsforebyggende foranstaltninger (beredskabslov) 

•  Beredskabsændringer (vedr. krig) 2012 og 2018 (vedr. KANUKOKA) 
Bekendtgørelse af 30. oktober 1995 om Aftale om brand- og redningstjeneste i 
Kangerlussuaq og Narsarsuaq 

• Cirkulære nr. 1 af 1. april 1994 om Standardudrykning og mandskabsnormering 
• Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for 

Ansatte ved brandkorps i Grønland 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af 

brandvæsenernes personale  
 
Faktiske forhold 
Mittarfeqarfiit har ophævet aftalen i ultimo 2018.  
 
Mittarfeqarfiit oplyser, at man efter gentagende forlængelser har besluttet at ophæve 
beredskabsaftalen ultimo april 2020, så længe forholdene er som det er på nuværende i 
Kangerlussuaq bygden.  
 
Mittarfeqarfiit har med udgangspunkt i kommende ophævelse, ansvaret for deltids beredskabet, 
øvelse af redningsmandskabet, uddannelse samt arbejdstøj for brandbekæmpelse i bygden 
Kangerlussuaq.  
 
Eftersom der laves en ny aftale, er det Qeqqata Kommunia der har fuld ansvar for nævnte 
ansvarsområder iht. den enhver tid gældende lov.  
 
Som største ændring kan nævnes, at alt ansvar for beredskabet overgår til kommunen, og alt daglige 
drift foretages i samarbejde med Mittarfeqarfiit.  
 
Dette indebærer, at aftalen er udformet på ny i samarbejde med Mittarfeqarfiit.  
 
Bæredygtige konsekvenser 
At Qeqqata Kommunias bevillinger benyttes godt og til behovet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Iht. nuværende aftale, bevilger Qeqqata Kommunia årligt 1.360.000,00 kr. til Mittarfeqarfiit.  
 
I den nye aftale er Qeqqata Kommunias bevilling lavere og beløber sig til 1.126.815,92 kr. 
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Den lavere beløb skyldes primært, at bevillingen til Mittarfeqarfiit, som plejer at benytte det til 
arbejdstøj og uddannelse, hvor ansvaret overtages af Qeqqata Kommunia. Derfor foreslås det, at 
differencen på kr. 233.184,08 DKK skal dække for Qeqqata Kommunias ansvar. De deltids 
brandmænd i bygden har stor behov for uddannelse, hvorfor restbeløbet helst skal bruges til 
uddannelse af brandmænd.  
 
Administrationens vurdering  
Det vurderes, at fuld overtagelse af redningsberedskabet på 16 deltidsbrandmænd + indsatsledere i 
Kangerlussuaq på mange måder har fordele i forhold til nuværende aftale, hvor beredskabsenheden 
kan uddanne deltidsbrandmænd så de får grunduddannelse, funktionsuddannelse og holdleder samt 
indsatsleder uddannelse.  
 
Det vurderes, at ensartet arbejdstøj i Kangerlussuaq som i Qeqqata Kommunia, og mere fleksibilitet 
i optimeringen af uddannelse opnås i den nye aftale.  
 
Indstilling 
Qeqqata Kommunia qatserisartut (beredskabsenhed) indstiller til Kommunalbestyrelsens 
godkendelse, 
 
-at forslaget til aftalen godkendes som den foreligger 
 
-at nuværende bevilling bibeholdes, hvor restbeløbet bruges til uddannelse af brandmænd i 
Kangerlussuaq 
  
-at de 16 deltidsbrandmænd samt indsatsledere ansættes i Qeqqata Kommunia 1. maj 2020, hvor 
nuværende sats i Kangerlussuaq benyttes 
 
Afgørelse  
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 
• Udkast til aftale 
• Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger (beredskabslov) 
• Beredskabsændringer (vedr. krig) 2012 og 2018 (vedr. KANUKOKA) 

• Bekendtgørelse af 30. oktober 1995 om Aftale om brand- og redningstjeneste i 
Kangerlussuaq og Narsarsuaq 

• Cirkulære nr. 1 af 1. april 1994 om Standardudrykning og mandskabsnormering 
• Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for 

Ansatte ved brandkorps i Grønland 
• Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af 

brandvæsenernes personale  
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Punkt 13  Udfærdigelse af regelsæt for brug af kommunale fangst- og turisthytter 

Journal nr. 17.20.09 
 
Baggrund 
I de seneste år er det blevet mærkbart, at døgninstitutionens anvendelse af hytter flere dage i træk, 
har gjort at borgere og turister som ønsker at overnatte i hytterne mellem Kangerlussuaq og Sisimiut 
ikke længere har plads, da hytterne plejer at være fyldt op.  
 
Regelgrundlag 
Ordensreglement for turisthytter i Sisimiut Kommune Kommune 2006 
Ordensreglement for fangsthytter i Sisimiut kommune 20.04.1990. 
Kommunefuldmagtsreglerne (samlebetegnelse for uskrevne regler/grundsætninger om kommuners 
mulighed for at varetage visse opgaver). Da kommunen ejer hytterne, har kommunen lov til at sætte 
regler for brugen. 
 
Faktiske forhold 
Borgerne er begyndt at beklage sig over, at enkelte hytter ved Kangerluarsuk Tulleq benyttes af 
institutioner i sådan grad, at de ofte er fyldt op flere dage i træk.  I sådanne situationer kan man 
komme ud for, at f.eks. dem der står på ski eller er på slædetur ikke kan overnatte i hytterne, fordi 
der ikke er plads.  
 
Det beskyttede værksted Sannavik bruger hytten ved Lille Narsaq og her fortæller andre brugere, at 
folk fra institutionen ikke respekterer, at der er sat udendørs toilethytte op, men selv har lavet 
ændring ved at sætte tørkloset op inde i hytten. Dette er ikke tilset, så det vides ikke om tilstanden 
stadig råder. Heller ikke om Sanaviks brug af hytten, hindrer andre i at overnatte der. 
 
Turisthytterne er ment til brug for fritidsgæster og turister. De lokale skal have mulighed for at tage 
ud i hytterne i weekender og ferier og overnatte der. Turister skal have mulighed for overnatning 
sommer og vinter på vandreture og skiture mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Det er bæredygtigt at sikre at de faciliteter kommunen tilbyder, rent faktisk står til rådighed. 
Desuden at hytterne er i en sådan stand, inkl. latrinhåndtering, affaldshåndtering, ovne, m.m. er 
forsvarlige og hygiejniske forhold for brugerne, som selvfølgelig også selv har et ansvaret for deres 
adfærd i denne sammenhæng. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ønsket om tiltag er økonomisk neutralt. 
 
Administrationens vurdering 
Det vurderes, at døgninstitutionernes brug af turisthytter i perioder kun er godt, da det kun kan være 
godt for beboerne af institutionerne at opholde sig i naturen. Men efter forudgående aftale hver gang 
og ikke i weekender og ferier, hvor lokale og turister især ønsker at bruge dem. 
 
Grundlæggende bør ingen have første ret til at bruge hytterne, og hverken enkelte brugere, 
døgninstitutioner eller grupper bør ikke afvise øvrige brugere, der ankommer og vil overnatte eller 
bruge hytterne. 
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Desuden at man ikke må foretage ændringer, uden først at få tilladelse til det. 
 
Udarbejdelse af nye regler vil medføre, at man forhindrer, at man får ejerskab af hytterne og hindre 
eventuelle uoverensstemmelser, da alle skal have muligheden for at kunne benytte hytterne.  
 
Opstramningerne kan ordnes via en opdatering af regelsæt for brug af hytterne, som hænges op på 
samtlige turisthytter af kommunen. Reglerne bør også omfatte de mest benyttede fangsthytter, der 
til forskel fra fangshytterne langs kysten løbende får gæster, også om vinteren. 
 
Indstilling 
Området for Teknik- og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
- at reglerne for brug af hytter skal opdateres 
 
-at sagen håndteres af Teknisk Udvalg 
 
Afgørelse  
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 

1. Ordensreglement for turisthytter i Sisimiut Kommune Kommune 2006 
2. Ordensreglement for fangsthytter i Sisimiut kommune 20.04.1990. 
3. Kort over eksisterende turist- og fangsthytter. 
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Punkt 14 Forslag til Qeqqata Kommunias Handicappolitik  

Journalnr. 47.00 

Baggrund 
På baggrund af ønske fra Område for Familie om at opdatere Qeqqata Kommunias handicappolitik 
samt et krav i den nye handicaplov, som trådte i kraft 1. januar 2020, om at kommunerne skal 
opdatere deres handicappolitik mindst hvert 4. år, nedsatte Område for Familie i efteråret 2019 en 
arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia.  
 
Politikken skal danne fælles ramme og opsætte visioner for arbejdet med handicapområdet i hele 
kommunen. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. 
 
Faktiske forhold  
Høringsudkastet blev godkendt i Udvalg for Velfærd ved mødet i februar 2020 samt ved 
Kommunalbestyrelsens møde ligeledes i februar. Høringsperioden har været en måned fra d. 27. 
februar til d. 27. marts 2020. 
 
Projektets faser 
 

12. februar 2020 27. februar 2020 

Hørings
-periode 

15. april 2020 30. april 2020 Maj 2020 
UV  KB UV KB   
Forslag til 
politikken 
drøftes, 
godkendes og 
videresendes til 
KB 

Forslag til 
politikken 
drøftes og 
godkendes  

Politikken drøftes, 
godkendes og 
videresendes til 
KB 

Forslag til 
Politikken drøftes 
og godkendes 
endeligt 

Implementering 
af politikken 

 
Der er modtaget høringssvar fra følgende: 

- Borger Agathe Fontain 
- MISI 
- Tilioq i samarbejde med Pissassarfik 
- Det Grønlandske Sundhedskartel PPK 

De indkomne høringssvar har medført følgende ændringer i politikken: 
- Uddybet beskrivelse af, hvordan temaer er udvalgt 
- Uddybning af de enkelte verdensmål er flyttet til sidste afsnit i politikken 
- Sproglige og grammatiske rettelser 
- Ændringer mod mere aktive verber 
- Ændring i sprogbrug fra ”uanset fysisk eller mentalt handicap” til ”uanset handicap” flere 

steder for at gøre sproget mere inkluderende over for alle typer handicap 
- Inddeling af tema 1 med underoverskrifter 
- Det er tilføjet, at Qeqqata Kommunia vil oprette en hjælpemiddelbank for at støtte børn med 

handicap i daginstitution og skole 
- Det er beskrevet, at Qeqqata Kommunia vil gøre målsætningerne mere detaljerede og 

målbare efter politikkens vedtagelse 
- Personer med handicaps er ændret til personer med handicap 
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- Tilgængelighed af viden og information er flyttet fra tema 1 til tema 2 
- Forord fra formand for Udvalg for Velfærd Hans Frederik Olsen er tilføjet 

 
Bæredygtige konsekvenser 
For fortsat at sikre et velfungerende og bæredygtigt handicapområde, er det centralt, at 
medarbejdere og borgere har en fælles politik og fælles visioner på området. Politikken er i 
overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og Qeqqata Kommunias 
bæredygtighedsvision. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Administrationen skal lave en handleplan med aktuelle aktører for at føre visionerne og 
målsætningerne ud i livet, og det må forventes, at der skal afsættes midler til dette. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at Handicappolitikken er med til at samle handicapområdet og 
tilføre fælles retning. De gode samarbejdskræfter skal i spil internt i kommunen for at skabe 
sammenhængende og effektfulde indsatser. Det er afgørende, at kommunen prioriterer at arbejde 
koordineret og tværfagligt for at sikre, at arbejdet på handicapområdet lykkes på en god måde. 
 
Indstilling 
Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd 

- at godkende den endelige handicappolitik for Qeqqata Kommunia 2020-2023 
- at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen    

 
Udvalg for Velfærd behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 15. april 2020 godkendt indstillingen og sagen sendes videre til 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling  
Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at godkende den endelige handicappolitik for Qeqqata Kommunia 2020-2023 
 
Afgørelse  
Indstilling godkendt. 
 
Bilag 
1. Qeqqata Kommunias Handicappolitik 
2. Høringssvar fra borger Agathe Fontain 
3. Høringssvar fra MISI 
4. Høringssvar fra Tilioq i samarbejde med Pissassarfik 
5. Høringssvar fra Det Grønlandske Sundhedskartel PPK 
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Punkt 15   Orientering om modtagelse af Tilsynsrapport på førtidspension i Qeqqata 
Kommunia i 2019, samt svar på denne 

Journalnr. 06.04.03 

Baggrund 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsyn i Qeqqata Kommunia i april 
2019 på førtidspensionsområdet. 
 
Qeqqata Kommunia modtog tilsynsrapporten pr. brev den 26. juli 2019, og svar blev fremsendt til 
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen den 6. september 2019.  
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension. 
 
Faktiske forhold 
2 specialkonsulenter fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen førte tilsynet i både 
Maniitsoq og Sisimiut i april 2019.  
 
Specialkonsulenterne interviewede fagfolk på området, samt familiecheferne.  
 
Efter besøget udfærdigede Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen en 
tilsynsrapport, som blev fremsendt den 26. juli 2019.  
 
Tilsynsrapporten er inddelt i 3 afsnit: 
 

o Del 1: Gennemgang af kvantitative data 
Kommunen har fremsendt en række udtræk af Winformatik side 901-906 samt udfyldte 
tabeller for indsatsen i Majoriaq. Dette afsnit giver en status for, hvor langt kommunen er 
nået med at revurdere kommunens førtidspensionister og belyse, hvor mange borgere der 
tilkendes førtidspension efter hver paragraf.  
 

o Del 2: Gennemgang af konkrete førtidspensionssager 
De tilsynsførende har gennemgået 10 udtrukne førtidspensionssager. På dette grundlag 
beskrives den kommunale sagsbehandling i sagerne.  
 

o Del 3: Analytisk gennemgang af den kommunale sagsbehandling 
De tilsynsførende har foretaget en lang række interviews. På baggrund af disse interviews 
kan det uddybende belyses, hvorledes den kommunale sagsbehandling foregår, som 
beskrevet i Del 2, og belyse hvordan kommunens sagsbehandling bl.a. fører til konstaterede 
udfordringer, som beskrevet i Del 1 samt en række nye. Endvidere oplistes de 
tilsynsførendes anbefalinger til kommunen med henblik på bedre efterlevelse af 
lovgivningen.   
 

I det vedlagte bilag 4 har Området for Velfærd noteret med rød skrift, hvad der skal handles på eller 
hvad Qeqqata Kommunia agter at foretage sig efter modtagelsen af tilsynsrapporten. 
 
Og i det vedlagte bilag 5 er der opstillet handleplan og implementering på det, der skal handles på. 
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Desuden skal Området for Velfærd handle på de notater der er i de gennemgåede personsager. 
 
Bæredygtige konsekvenser 
Bekendtgørelsen om tilsyn på det sociale område har det overordnede formål at understøtte et 
kvalitetsløft, hvor der er behov.  
 
Tilsyn har det formål, at der påpeges fejl og mangler, og disse skal forbedres. Så Området for 
Velfærd tager det som en konstruktiv udfordring at modtage en tilsynsrapport, tager 
bemærkningerne seriøst og arbejder med de udfordringer, der er påpeget, så der dermed kan skabes 
udvikling på det sociale område. 
 
Administrationens vurdering 
Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq tager besøg fra Departementet for Sociale 
Anliggender og Justitsvæsen som konstruktivt, og stod til rådighed under hele deres besøg. 
 
Der var dialog med flere fagfolk, og ligeledes med familiecheferne.  
 
Qeqqata Kommunia forventer at få svar på fremsendelsen af høringssvaret, og dette vil blive 
modtaget som en vejledning til, hvor der skal rettes op på noget, som ikke fungerer og skal gøres 
bedre.  
 
Området for Velfærd har udarbejdet en handlingsplan på hvad der skal gøres, og denne opgave vil 
være fortløbende. Denne handleplan er vedlagt som bilag 5. 
 
Administrationens indstilling 
Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd: 

- at orienteringen om modtaget Tilsynsrapport på førtidspensionsområdet tages til efterretning 
- at orienteringen om høringssvaret tages til efterretning 
- at handleplan og implementering tages til efterretning 
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering 

 
Udvalget for Velfærd behandling af sagen 
Udvalget har under sit møde den 25. oktober 2019 godkendt indstillingen, og sagen videresendes til 
Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 
 
Indstilling  
Udvalget for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
 
-at orienteringen om modtaget Tilsynsrapport på førtidspensionsområdet tages til efterretning 
 
-at orienteringen om høringssvaret tages til efterretning 
 
-at handleplan og implementering tages til efterretning 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
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Bilag 
1. Høringsbrev 26.07.2019  
2. Tilsynsrapport 26.07.2019 
3. Gennemgåede sager 
4. Høringssvar 06.09.2019 
5. Handleplan og implementering Qeqqata Kommunia  
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Punkt 16  Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift 
   af Majoriaq 2020 

Journalnr. 51.10.01 

Baggrund 
Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked har d. 3. januar 2020 fremsendt 
udkast til Resultatkontrakt mellem Kommune og Selvstyret om drift af Majoriaq centre for 2020 til 
forhandling indeholdende:  

- Udkast til Resultatkontrakt om drift af Majoriaq 2020 
- Beregning 2020 vedr. det ordinære driftstilskud 
- Beregning ud fra værdi af en elevkvote.  

 
Udkastet til Samlet tilskud til Majoriaq vedr. vejlednings- og opkvalificeringsdel ser således ud: 
 
Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.403.588   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.955.589   62 

Driftstilskud VM-instruktører 740.000    

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Bygdevejledning 120.000 x   

Værksteder 1.707.708 x 47 
I alt 6.586.885   175 

 
Ændringerne i udkastet er som følger: 

- Driftstilskuddet til Sisimiut foreslås stiger med kr. 178.293,- 
- Driftstilskuddet til Maniitsoq foreslås nedsat med kr. 163.319,- 
- Værkstedernes andel foreslås stiger med kr. 17.961 
- Andelen til ikke boglig forløb foreslås uændret 
- Bygdevejledningen foreslås uændret 
- Driftstilskuddet til VM-instruktører foreslås nedsat med kr. 15.000,- 

 
Begrundelsen for forslaget om nedsættelse af driftstilskuddet til Majoriaq i Maniitsoq er, at antallet 
af elever i år 2018 er faldet i forhold til antallet af elever i 2017.  
 
Driftstilskuddet til VM-instruktører gives på baggrund af antal gennemførte VM-forløb pr. 
arbejdsledig. 
 
Overordnet foreslås en stigning på resultatkontraktet med kr. 17. 935,- i 2020 i forhold til 
resultatkontraktet i 2019. 
 
Departementet bemærker at by-inddelingen af driftstilskud er vejledende. Kommunen kan fordele 
midlerne efter de behov, der er i de forskellige byer. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. 
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Faktiske forhold 
Ved møde afholdt af Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked i dagene 4.-
5. december 2019, omkring evaluering af Majoriaq, blev redegjort omkring den resultatkontrakterne 
for Majoriaq. Ved selvstyrets sparerunde er økonomien i departementet nedsat betydeligt, og 
departementet har lagt et budget for deres område, hvor opgaven var, at det skulle ikke gå ud over 
resultatkontrakterne. 
 
Resultatkontrakterne beregnes ud fra et omfattende afrapportering fra Majoriaq-centrene. 
 
Ved dette møde drøftedes enkeltdelene på resultatkontrakterne mellem departementet og 
kommunerne. Her fremgik det, at bygdevejledning er nedsat til alle kommunerne på nær til Qeqqata 
Kommunia, der får uændret beløb, idet rejser til bygderne i Qeqqata Kommunia ikke er helt billig. 
 
Efter modtagelse af udkast til Resultatkontrakt den 3. januar 2020 er afholdt flere forhandlinger 
mellem Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked og Qeqqata Kommunia 
om fremsendte udkast den 10. januar, efter forudgående møder mellem fg. Uddannelsesdirektør, 
uddannelseschef og centerlederne. Ved mødet fasthold departementet forslagets enkelte dele, ud fra 
den begrundelse, at nedsættelsen af driftstilskuddet til Majoriaq i Maniitsoq skyldes et fald i 
registrerede elever noteret ved afrapporteringen fra Majoriaq centrene og at trods et fald i midlerne 
til bygdevejledning til de andre kommuner har Qeqqata Kommunia fastholdt uændrede midler. 
 
Dog er midlerne til VM-forløbet blevet forhøjet med kr. 15.000,- som nu er indarbejdet i 
resultatkontrakten. 
Således ser de samlede tilskud til Majoriaq sådan ud: 
 
Tabel 1 Tilskud   Elever 

  kr. Refusion antal 

Driftstilskud Maniitsoq 1.403.588   60 

Driftstilskud Sisimiut 1.955.589   62 

Driftstilskud VM-instruktører 755.000    

Ikke boglig forløb* 660.000 x 6 

Bygdevejledning 120.000 x   

Værksteder 1.707.708 x 47 
I alt 6.586.885   175 

 
Bæredygtige konsekvenser 
Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at 
komme videre. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Samlet er det administrationens opfattelse, at selv om driftstilskuddet til Majoriaq Maniitsoq er 
foreslået kr. 163.000,- lavere end forrige år, så er den overordnede stigning på kr. 17.961,- til begge 
centre i forhold til resultatkontrakten i 2019 meget rimelig. Dette skal ses i lyset af faldet i 
departementets budget og i forhold til andre kommunernes resultatkontrakter. 
 
Majoriaq i Maniitsoq oplyser at Majoriaq Maniitsoq igennem de seneste år har oplevet et fald i antal 
ansøgninger af elever, men at eleverne i Pilersitsivik er meget stabile, og udviser et fortsat behov 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2020, den 30. april 2020 

 

 

41

QEQQATA KOMMUNIA 

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

blandt unge-målgruppen. I år arbejder Majoriaq i Maniitsoq på en stigning i antallet af ansøgere til 
FA ved at indkalde unge der har færdiggjort folkeskolen, og som ikke er gået i gang med en 
uddannelse.   
 
Den overordnede stigning på resultatkontraktet foreslås dermed at blive på kr. 32.935,- i 2020 i 
forhold til resultatkontraktet i 2019. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia ligesom de andre kommuner er nødsaget 
til at underskrive serviceaftalen. Derudover kan der ligesom de forrige år søges om 
udviklingsprojekter til departementet.  
 
Administrationens indstilling  
Det indstilles til Udvalget for Uddannelse  
 
-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 
underskrives og sagen sendes videre til økonomiudvalget 
 
Uddannelsesudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under deres møde den 4. marts 2020 givet afslag for indstillingen og henvist til 
økonomiudvalget at vurdere om, prisudviklingen for aftalen er passende. 
 
Økonomiområdets vurdering 
Kommunen har ikke fået budget fremskrivningsprocent endnu. Prisfremskrivningen plejer at være 
på godt 1 procent. Imidlertid fås først den rigtige prisfremskrivning slut denne måned eller i 
begyndelsen af april. 
 
Men 1% fremskrivning, jf tabellen, ville være på 65.869 kr., på driftstilskud alene på kr. 41.142. 
Men procenten kan nok blive op til 1,3 til 1,5%. 
 
Derfor er tilbuddet nok lidt i den lave ende. 
 
Administrationens indstilling  
Det indstilles til Økonomiudvalget,  
 
-at Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 
godkendes og sendes videre til Kommunalbestyrelsen. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Udvalget har under deres møde den 17. marts 2020 godkendt indstillingen. 
 
Borgmesterbeslutning 
Borgmester beslutter den 30. marts 2020 på vegne af Kommunalbestyrelsen, 
 
-at godkende indstillingen. 
 
Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næst kommende møde. 
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Indstilling 
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
 
 
Bilag 
1. Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2020 

 
  



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2020, den 30. april 2020 

 

 

43

QEQQATA KOMMUNIA 

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

Punkt 17 Ansøgning om orlov fra Kommunalbestyrelsen - Henrik Fleischer 

 Journal nr. 01.01.05 
 
Baggrund 
Ansøgning om orlov på ubestemt tid som folkevalgt i Kommunalbestyrelsen fra Henrik Fleischer 
gennem e-mail d. 26. februar 2020 er godkendt fra Kommunalbestyrelsen. Grunden til hans 
ansøgning om orlov er hans hverv i Inatsisartut. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 
menighedsrepræsentationer § 54: 
Stk. 1. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, 
afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. 
Stk. 2. er begæring begrundet i helbredstilstand, forretning eller lignende væsentlig årsag, der 
vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal begæring normalt tages til følge.” 
 
Faktiske forhold 
Iht. stedfortræderlisten for Partii Naleraq skal Jens M. Lyberth fra Kangaamiut blive medlem af 
kommunalbestyrelsen, under Henrik Fleischer's orlov som folkevalgt i kommunalbestyrelsen. 
 
Indstilling 
at Henrik Fleischer tager orlov fra kommunalbestyrelsen i valgperioden 2017 - 2021 på ubestemt 
tid godkendes 
 
at Jens M. Lyberth bliver medlem af kommunalbestyrelsen under Henrik Fleischers orlov 
 
Borgmesterbeslutning 
Borgmesteren beslutter den 5. marts 2020 på vegne af kommunalbestyrelsen at godkende 
indstillingerne.  
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Indstilling  
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Ansøgning om orlov fra Henrik Fleischer gennem e-mail den 26. februar 2020 
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Punkt 18 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg  
 
Journalnr. 01.01.03 
 
Baggrund 
I anledning af at Henrik Fleischer pr. 29. februar 2020 holder orlov på ubestemt tid i 
kommunalbestyrelsen anmodes koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, om at 
indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Regelgrundlag  
Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 
38.  Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er 
indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den 
samme gruppe.” 
 
Faktiske forhold 
Der skal udpeges ny medlem i: 

1. Udvalg for Teknik 
2. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 
3. Arctic Circle Business 

 
Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Udvalg for Uddannelse 
 
Indstilling 
Koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq anmodes om at komme indstilling til 
kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af  
Der skal udpeges ny medlem i: 

1. Udvalg for Teknik 
2. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia 
3. Arctic Circle Business 

 
Der skal udpeges ny stedfortræder i: 

1. Udvalg for Uddannelse 
 
Borgmesterbeslutning 
Borgmesteren beslutter den 5. marts 2020 på vegne af kommunalbestyrelsen, 
-at Jens M. Lyberth overtager Henrik Fleischer´s medlemskaber. 
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1.Udvalgsfortegnelse 
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Punkt 19 Hans Karl Olsens ansøgning om udtræden fra fælles bygdebestyrelse 
Sarfannguit/Itilleq 

 
Journal. nr. 01.01.03 
 
Baggrund 
Hans Karl Olsen har skriftligt søgt om udtræden fra fælles bygdebestyrelse Sarfannguit/Itilleq den 
31. marts 2020. 
 
Regelgrundlag 
Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 
menighedsrepræsentationer § 54, (valglov) heraf fremgår: 
§ 54. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør 
kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. 
 
Stk. 4 Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i valgkredsen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, 
at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af 
kommunalbestyrelsen, indtil den pågældende på ny tager fast bopæl i valgkredsen. 
 
Lovgivningen gælder også for medlemmer i bygdebestyrelser. 
 
Faktiske forhold 
I henhold til stedfortræderlisten for Siumut, står Batseba Karlsen, som den første suppleant. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller til borgmesterens godkendelse, 
  

1) At Hans Karl Olsens ansøgning om udtræden fra fælles bygdebestyrelse Sarfannguit/Itilleq 
godkendes fra den 31. marts 2020 
 

2) At Batseba Karlsen indtræder som medlem i fælles bygdebestyrelse Sarfannguit/Itilleq pr. 1. 
april 2020 

 
Borgmesterbeslutning 
Borgmesteren beslutter den 10. marts 2020 på vegne af kommunalbestyrelsen at godkende 
indstillingerne.  
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Hans Karl Olsens ansøgning om udtræden 
2.  Stedfortræderliste for fælles bygdebestyrelse Sarfannguit/Itilleq 
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Punkt 20 Formandsberetninger 
 
Afgørelse 
Formandsberetninger taget til efterretning med bemærkninger.  
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Punkt 21 Eventuelt 
 
Juliane Enoksens spørgsmål om den nye fabrik blev besvaret af teknisk chef. Spørgsmål om bonton 
broer blev besvaret af teknisk chef. Spørgsmål om fiskeri og fangerseminar blev besvaret af 
borgmester.  
 
Emile Olsens spørgsmål om gamle ældreboliger blev besvaret af teknisk chef. 
 
Evelyn Frederiksens spørgsmål om børn og unge blev besvaret af udvalgsformand. 

Sofie Dorthe R. Olsens spørgsmål om kollegieforhold blev besvaret af direktør for uddannelse. 

Erik Jensens spørgsmål om Råstof fonden blev besvaret af Sofie Jessen. Spørgsmål om jerndumpen 
blev besvaret af teknisk chef. Han opfordrer til at der ved ansættelser også skal kræves at kunne 
grønlandsk. 

Anna Karen Hoffmann informerede om ICC. 

Ruth Heilmanns spørgsmål om busstoppesteder i Maniitsoq blev besvaret af Ulrik Lyberth. På 
spørgsmål om corona´s indflydelse på arbejdspladser blev besvaret af kommunaldirektøren. 

Siverth K. Heilmanns spørgsmål om renovering af boliger blev besvaret af borgmester. 

Gidon Lyberths spørgsmål om anlægsarbejder i Maniitsoq blev besvaret af Ulrik Lyberth. 
Spørgsmål om personaleboliver blev besvaret af Ulrik Lyberth. Spørgsmål om Elisibannguup 
Atuarfia blev besvaret af borgmester. 

Jens Lyberths spørgsmål om natrenovation i Kangaamiut blev besvaret af teknisk chef. 

Sofie-Dorthe R. Olsen takkede for samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Medlemmer af 
kommunalbestyrelsen takkede hende for hendes arbejde. 

 
 


