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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.11.2020  

Journalnr. 06.00 

 

Forbruget på Økonomiudvalgets budget er 5,3% point under det budgetterede niveau. Imidlertid er 

der for under Økonomiudvalget 488 ubetalte fakturaer til et beløb af 13,3 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. 

kr. vedrører forsikringer for 2021. Korrigeres der for de ubetalte regninger er forbruget 116,9 mio. 

kr. med en forbrugsprocent på 91%. Da 11 måneders forbrugsprocent er 92, er forbruget på 

Økonomiudvalget stadig inden for de budgetterede rammer. Kun Borgerservice har et overforbrug, 

men det skyldes til dels at lønbudgetterne stadig ikke er opdaterede. 

 

Totalt set har kommunen pr. 8.12.2020 1621 ubetalte regninger for et samlet beløb på 35 mio. kr. 

 

Administrationen er i gang med at gennemgå budgetter og forbrug for 2020 – et arbejde som vil 

være færdiggjort i 2020. Kommunen har nu indført en ny mere brugervenlig økonomiske 

rapportering som gør det lettere for ledere og økonomiansvarlige at styre og kontrollere sine 

budgetter. Samtidig er alle de nye controllere startet op og er ved at blive indført i deres arbejde. 

 

 
 

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålskoder, og forbruget har 

samlet set været på 67% for årets første 11 måneder.  

 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

511000000 Kommunalbestyrelsen 5.633.000 5.633.000 4.763.739 84,6% 869.261

0201020000 Kommunalbestyrelse 5.633.000 5.633.000 4.647.239 82,5% 985.761

1601075002 Jubilæumsgaver 116.500 -116.500

512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat 2.016.000 2.016.000 295.427 14,7% 1.720.573

0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte 266.000 266.000 0,0% 266.000

0201030000 Bygdebestyrelse 105.000 105.000 89.570 85,3% 15.430

0202010000 Nationalt valg 236.000 236.000 0,0% 236.000

0203055001 Kommisioner, råd og nævn 1.380.000 1.380.000 205.857 14,9% 1.174.143

0203055002 Ældreråd 29.000 29.000 0,0% 29.000

512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq 576.000 576.000 474.099 82,3% 101.901

0201030000 Bygdebestyrelse 363.000 363.000 354.999 97,8% 8.001

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 119.100 55,9% 93.900

512020200 Folkevalgte Kangaamiut 576.000 576.000 486.037 84,4% 89.963

0201030000 Bygdebestyrelse 363.000 363.000 368.399 101,5% -5.399

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 117.638 55,2% 95.362

512020300 Folkevalgte Atammik 785.000 785.000 830.842 105,8% -45.842

0201030000 Bygdebestyrelse 572.000 572.000 593.432 103,7% -21.432

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 237.410 111,5% -24.410

512020400 Folkevalgte Napasoq 213.000 213.000 127.104 59,7% 85.896

0201030000 Bygdebestyrelse 7.302 -7.302

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 119.802 56,2% 93.198

512020500 Folkevalgte Sarfannguit 785.000 785.000 629.160 80,1% 155.840

0201030000 Bygdebestyrelse 572.000 572.000 550.277 96,2% 21.723

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 78.883 37,0% 134.117

512020600 Folkevalgte Itilleq 213.000 213.000 83.070 39,0% 129.930

0201030000 Bygdebestyrelse 83.070 -83.070

0204010000 Bygdepuljer 213.000 213.000 0,0% 213.000

512020700 Lokaludvalg Sisimiut 489.020 489.020 111.303 22,8% 377.717

0201040000 Lokale Byudvalg 489.020 489.020 111.303 22,8% 377.717

512020800 Lokaludvalg Maniitsoq 336.270 336.270 18.629 5,5% 317.641

0201040000 Lokale Byudvalg 336.270 336.270 18.629 5,5% 317.641

Hovedtotal 10.797.000 825.290 11.622.290 7.819.409 67,3% 3.802.881

Udgifter til Folkevalgte

Budget for 2020 Forbrug pr. 30.11.2020



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2020, den 15. december 2020 

 

 

 

5 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Administrationen har haft et mindre underforbrug i årets 11 første måneder på 25 % point. Enkelte 

afdelinger har et mindre overforbrug, men under et er administrationsområdet under budgettet. 

 

 
 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

521000000 Direktør 18.982.000 728.001 19.710.001 15.806.107 80,2% 3.903.894

0504010000 Borgerservice 6.557 -6.557

0701010000 Byplanlægning -9.288 9.288

1601010000 Sekretariat 18.691.000 728.001 19.419.001 15.808.988 81,4% 3.610.013

1601015001 Sekretariat - Sparemål 291.000 291.000 -150 -0,1% 291.150

523000000 HR QEQ 3.986.000 3.986.000 6.722.771 168,7% -2.736.771

1101015001 Corona 2020 310.208 -310.208

1601010000 Sekretariat 1.435.000 1.435.000 4.388.736 305,8% -2.953.736

1601020000 Økonomi 5.000 -5.000

1601030000 HR 2.551.000 2.551.000 2.018.827 79,1% 532.173

527010000 Planchef og Sekretariat 522.000 522.000 658.212 126,1% -136.212

0701010000 Byplanlægning 624.983 -624.983

1601010000 Sekretariat 522.000 522.000 33.229 6,4% 488.771

527020100 Unesco -21.852 21.852

0601025101 Bæredygtighed -21.852 21.852

528000000 IT QEQ 11.548.000 -2.154.000 9.394.000 9.861.236 105,0% -467.236

1601040000 IT-drift -2.154.000 -2.154.000 7.885.406 -366,1% -10.039.406

1601045001 Fælles IT Virksomhed 11.548.000 11.548.000 1.975.831 17,1% 9.572.169

529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger 5.767.000 0 90.000 5.857.000 11.447.203 195,4% -5.590.203

1101015001 Corona 2020 264.421 -264.421

1601010000 Sekretariat 425.000 0 90.000 515.000 11.143.107 2163,7% -10.628.107

1601025002 Bygningsforsikring 6.698.000 6.698.000 37.862 0,6% 6.660.138

1601025003 Erhvervsforsikring -1.400.000 -1.400.000 0,0% -1.400.000

1601050000 Bygninger/ejendomsdrift 1.813 -1.813

1601070000 Kontingenter og tilskud 20.000 20.000 0,0% 20.000

1601075001 Velkomstgave Nyfødte 24.000 24.000 0,0% 24.000

531000000 Økonomichef og Sekretariat 6.489.000 2.085.000 8.574.000 5.850.155 68,2% 2.723.845

1601020000 Økonomi 6.489.000 1.200.000 7.689.000 5.436.236 70,7% 2.252.764

1601025001 Økonomi – Legater 0 0

1601045001 Fælles IT Virksomhed 885.000 885.000 413.919 46,8% 471.081

534010000 SIS Lønkontor 75.987 -75.987

0504010000 Borgerservice 75.987 -75.987

541000000 Stabschef 9.284.000 9.284.000 4.787.253 51,6% 4.496.747

0401045001 Erhvervsudvikling 2.087.000 2.087.000 101.039 4,8% 1.985.961

0504010000 Borgerservice 1.429.349 -1.429.349

1601010000 Sekretariat 6.325.000 6.325.000 3.275.865 51,8% 3.049.135

1601015100 Kantinedrift 872.000 872.000 -19.000 -2,2% 891.000

543000000 Direktionssekretariat 9.460.000 9.460.000 1.349.811 14,3% 8.110.189

0504010000 Borgerservice 424.080 -424.080

1601010000 Sekretariat 5.336.000 5.336.000 903.202 16,9% 4.432.798

1601050000 Bygninger/ejendomsdrift 4.124.000 4.124.000 22.530 0,5% 4.101.470

551010000 SIS Familie Stab 10.854.000 221.000 11.075.000 10.344.818 93,4% 730.182

1601010000 Sekretariat 10.854.000 221.000 11.075.000 10.344.818 93,4% 730.182

552010000 MAN Familie Stab 9.317.000 220.000 9.537.000 10.224.298 107,2% -687.298

1601010000 Sekretariat 9.317.000 220.000 9.537.000 10.224.298 107,2% -687.298

561010000 SIS Teknik & Miljø Stab 6.431.000 6.431.000 6.557.312 102,0% -126.312

1601010000 Sekretariat 6.431.000 6.431.000 6.557.312 102,0% -126.312

563010000 MAN Teknik Miljø Stab 3.300.000 3.300.000 3.269.288 99,1% 30.712

1601010000 Sekretariat 3.300.000 3.300.000 3.113.073 94,3% 186.927

1601050000 Bygninger/ejendomsdrift 156.215 -156.215

571010000 SIS Uddannelse Stab 3.939.000 1.900.000 5.839.000 4.338.334 74,3% 1.500.666

0302010000 Grundskole 1.900.000 1.900.000 0,0% 1.900.000

1601010000 Sekretariat 3.939.000 3.939.000 4.338.334 110,1% -399.334

572010000 Man Uddannelse Stab 2.084.000 2.084.000 2.406.648 115,5% -322.648

1601010000 Sekretariat 2.084.000 2.084.000 2.406.648 115,5% -322.648

Hovedtotal 101.963.000 -254.000 3.344.001 105.053.001 93.677.581 89,2% 11.375.420

Udgifter til Administration

Budget for 2020 Forbrug pr. 30.11.2020
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Administrationen har overordnet et forbrug på knap 3% point under det budgetterede niveau.  

 

Afdelingerne 521, 52903, 541 og 543 har stadig ikke fået deres budgetter på plads og er heller ikke 

omposteret. Sammenlægger vi afdelingerne, som det ses i tabellen nedenfor, har disse afdelinger 

samlet ikke et overforbrug, men derimod et forbrug som er 16,6% point under det budgetterede 

niveau. 

 

Afvigelserne på HR Sekretariatet er, at bl.a. lærernes ferieafholdelse er konteret forkert. På 

Direktion ADM Fællesomkostninger, er der bogført en del bilag som skulle have haft andre 

formålskoder, og i mange tilfælde også tilhørshold til andre afdelinger. Disse fejlposteringer er 

under rettelse sammen med de respektive afdelinger. 

 

Forbrug på administrationen, jf nedennævnte tabel, er dog inden for de bevilgede økonomiske 

rammer. 

 

 
 

 
 

Udgifter til BorgerService i bygderne ses det, at forbruget er over det budgetterede niveau på 95 %. 

Økonomi er sammen med BorgerService ved at kigge på om der er behov for at ansøge om 

regulering af budgetterne.  

 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

521000000 Direktør 18.982.000 0 728.001 19.710.001 15.806.107 80,2% 3.903.894

529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger 5.767.000 0 90.000 5.857.000 11.447.203 195,4% -5.590.203

541000000 Stabschef 9.284.000 0 0 9.284.000 4.787.253 51,6% 4.496.747

543000000 Direktionssekretariat 9.460.000 0 0 9.460.000 1.349.811 14,3% 8.110.189

Hovedtotal 43.493.000 0 818.001 44.311.001 33.390.374 75,4% 10.920.627

Udgifter til Administration

Budget for 2020 Forbrug pr. 30.11.2020

30.11.2020 Budget Forbrug
Forbrugs 

Procent

Løn 79.995.291 73.307.172 92%

Drift 48.923.770 36.741.282 75%

I alt 128.919.061 110.048.454 85%

Forbruget af løn modsvarer budgettet for 11 månrder, mens det ses at 

forbruget af driftsudgifter er noget under det budgetterede niveau – 

således er der alene betalt ca. tkr 500 på forfaldne driftsudgifter i 

november måned. 
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De to afdelinger 545010000 Bæredygtighed ØKO og 545020000 Det Gode Liv repræsenterer 

Qeqqata Kommunia’s tværgående projekter. Det ses at der er et forbrug som er noget under det 

budgetterede niveau på 38 %. Økonomien i de tværgående projekter er under gennemgang, og det 

forventes at området vil få udgifter tilført som er betalt andre steder gennem afdelinger udenfor de 

tværgående projekter. 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

542010100 Borgerservice Fælles ØKO 2.591.000 2.591.000 2.551.956 98,5 39.044

0502010000 Offentlig hjælp -15.075 15.075

0504010000 Borgerservice 770.251 -770.251

0504015001 Bopælsattester -15.086 15.086

1601010000 Sekretariat 2.591.000 2.591.000 1.811.866 69,9 779.134

542010201 SIS Borgerservice ØKO 12.226 -12.226

0504010000 Borgerservice 13.340 -13.340

0504015001 Bopælsattester -500 500

0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse -236 236

0703035001 Vaccine -378 378

542010202 MAN Borgerservice ØKO 308 -308

0504010000 Borgerservice 2.625 -2.625

1601010000 Sekretariat -2.317 2.317

542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO 262.000 262.000 233.640 89,2 28.360

0504010000 Borgerservice 208.079 -208.079

1601010000 Sekretariat 262.000 262.000 25.561 9,8 236.439

542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO 99.000 99.000 237.717 240,1 -138.717

0504010000 Borgerservice 95.697 -95.697

1601010000 Sekretariat 99.000 99.000 142.019 143,5 -43.019

542010303 Borgerservice Itilleq ØKO 94.000 94.000 29.381 31,3 64.619

0504010000 Borgerservice 20.804 -20.804

1601010000 Sekretariat 94.000 94.000 8.577 9,1 85.423

542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO 161.000 161.000 106.099 65,9 54.901

0504010000 Borgerservice 89.496 -89.496

1601010000 Sekretariat 161.000 161.000 16.603 10,3 144.397

542010305 Borgerservice Napasoq ØKO 71.000 71.000 316.735 446,1 -245.735

0504010000 Borgerservice 304.397 -304.397

1601010000 Sekretariat 71.000 71.000 12.338 17,4 58.662

542010306 Borgerservice Atammik ØKO 106.000 106.000 151.791 143,2 -45.791

0504010000 Borgerservice 110.840 -110.840

1601010000 Sekretariat 106.000 106.000 40.950 38,6 65.050

Hovedtotal 3.384.000 3.384.000 3.639.853 107,6 -255.853

Udgifter til Borgerservice

Budget for 2020 Forbrug pr. 30.11.2020
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Kommunens indtægter er 7% point under det budgetterede niveau og niveauet under budgettet 

skyldes at vi mangler at få afregnet indkomstskatter for personer samt bloktilskud. 

 

 
 

Kommunens tilgodehavender  

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.20 på 104 mio. kr., 

heraf private udeståender 84,1 mio. kr., 1,2 mio. kr. mindre i forhold til sidste måned.   

 

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,7 mio. kr., 0,8 mio. kr. mere i forhold 

til sidste måned, svarende til ca. 78 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1102 

borgere (tilvækst på 3) gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.540 enkelte fordringer, en tilvækst på 

140 fordringer, i gennemsnit 12 fordringer pr. borger. I alt har kommunen 4.131 private debitorer 

(tilvækst 99) der tilsammen har 24.566 fordringer (tilvækst 599) med kommunen. 

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget, 

  

-at tage økonomirapporten til efterretning, 

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

545010000 Bæredygtighed ØKO 4.658.000 105.770 4.763.770 1.184.044 24,9 3.579.726

0204010000 Bygdepuljer -650.404 650.404

0302010000 Grundskole 26.021 -26.021

0401040000 Turisme 44.117 -44.117

0401045001 Erhvervsudvikling 3.515.000 -153.000 3.362.000 219.587 6,5 3.142.413

0401045002 Arctic Circle Race 533.000 533.000 79.000 14,8 454.000

0504010000 Borgerservice 251.230 -251.230

0505020000 Majoriaq 10.366 -10.366

0601020000 Almen sundhed og forebyggelse 74.017 -74.017

0601025101 Bæredygtighed 105.770 105.770 990.978 -885.208

0601025102 Det Gode Liv 0 0 52.520 -52.520

0802045401 Fisk, Prod & Musk Seminar 153.000 153.000 153.000

1601010000 Sekretariat 610.000 610.000 86.611 14,2 523.389

545020000 Det Gode Liv ØKO 2.050.000 2.051.000 4.101.000 2.753.009 67,1 1.347.991

0601020000 Almen sundhed og forebyggelse 88.629 -88.629

0601025101 Bæredygtighed 2.050.000 2.051.000 4.101.000 11.915 0,3 4.089.085

0601025102 Det Gode Liv 0 0 2.652.466 -2.652.466

Hovedtotal 6.708.000 2.156.770 8.864.770 3.937.053 44,4 4.927.717

Tværgående projekter

Budget for 2020 Forbrug pr. 30.11.2020

Oprindeligt 

Budget

Omplace-

ringer

Tillægs-

bevillinger
Netto Forbrug

Forbrugs 

Procent
Restbudget

111010100 Indkomstskat personer -404.093.000 0 -404.093.000 -300.466.155 74,4% -103.626.845

111010200 Indkomstskat selskaber -4.000.000 -4.000.000 -1.972.516 49,3% -2.027.484

111010300 Udbytteskatter -1.000.000 -1.000.000 -17.556.708 16.556.708

112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre -282.433.000 -282.433.000 -258.896.850 91,7% -23.536.150

112030300 Udligningsordning -110.405.000 -110.405.000 -101.204.650 91,7% -9.200.350

121020300 Andre lejeindtægter 280.257 -280.257

121030200 Andre gebyrer -3.080.000 -3.080.000 -13.364 0,4% -3.066.636

131010400 Salg af bygninger -1.520.000 -1.520.000 0,0% -1.520.000

133010100 Renteindtægter -12.000 -12.000 357.262 -369.262

133010200 Kapitalafkast -11.185.000 -11.185.000 -10.967.336 98,1% -217.664

133010400 Kursgevinster 281.064 -281.064

134010100 Renteudgifter 1.500.000 1.500.000 0,0% 1.500.000

135010100 Afskrivning af tilgodehavender 1.115.000 1.115.000 0,0% 1.115.000

251010300 Periodens resultat 0 0

Hovedtotal -816.613.000 0 1.500.000 -815.113.000 -690.158.997 84,7% -124.954.003

Budget for 2020 Forbrug pr. 31.10.2020

Indtægter
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Afgørelse 

Økonomirapport taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 

2. Restanceliste pr. 30.11.20 
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Punkt 3.2 Byggemodning KPT 39 Akia boligområde A30 Sisimiut, dispositionsforslag og 

byggemodningsandel 

Journalnr. 18.01.06. ERP projekt 500070 

 

Baggrund 

For boligområde A30 (tidligere betegnet A25) på Akia var på konto 77-08-10 nu ERP projekt 

500070 indplaceret en bevillingsramme på 4 mil kr. til byggemodning af området og udarbejdet 

Kommuneplantillæg 25 herfor. På baggrund af dette tidligere plangrundlag blev der afholdt 

rådgiverudbud 12.12.2018. Byggemodning efter dette KPT 25 blev vurderet for dyr af ØU 

21.5.2019 og nyt plangrundlag blev udarbejdet. 

 

Kommunalbestyrelsen har 28.8.2020 godkendt nyt plangrundlag for boligområde A30 i form af 

Kommuneplantillæg 39.  

Ud fra det nye plangrundlag har rådgiver revideret dispositionsforslag for byggemodningen, bilag 1.  

 

Regelgrundlag  

Byggemodning er en kommunal opgave. For fremføring af overordnede hovedledninger og 

ringforbindelser kan der dog opnås betaling fra Nukissiorfiit og Tele efter aftale. Kommunens netto-

udgifter til intern byggemodning kan fordeles helt eller delvis på områdets byggefelter. Hidtil har 

praksis i Qeqqata Kommunia været fuld brugerbetaling. 

 

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. 

Inatsisartutlov 17 af 17.11.2010 om planlægning og arealanvendelse, med ændring ved Inatsisartutlov 

34 af 9.12.2015. 

 

Faktiske forhold 

Dispositionsforslaget udfører byggemodning for de i Kpt 39 udlagte 10 enfamiliehuse i delområde 

A.30.1 og for de 24 h.h.v 25 tæt-lav boliger i delområderne A.30.2 hhv A.30.3. Udførelsen af 

byggemodning for de i alt 59 byggefelter vurderes at koste kommunen netto 5,958 mio. kr. se C-

overslag bilag 2.  

 

Denne nettoudgift for kommunen forudsætter Nukissiorfiit betaler deres andel på 2,821 mio. kr. og 

Tele deres andel på 0,475 mio. kr. Der foreligger p.t. kun svar fra Tele at de vil få indplaceret deres 

andel i deres budget.  

 

Der mangler således en bevillingsramme på 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre 

byggemodningen projekt 500070. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

En forbedring af infrastrukturen med etablering af nye byggefelter for boliger nær busrute vil være 

efterspurgt. Fortætning af byen vil give mindre behov for motoriseret færdsel og bedre udnyttelse af 

eksisterende ledningsnet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hvis ikke Nukissiorfiit vil bidrage med deres andel, kan Nukissiorfiits ringforbindelse for vand og 

el udtages af projektets omfang, og derved reducere byggemodningsomkostningen til kun den 

kommunale andel. 
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De manglende 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre byggemodningen for projekt 500070 kan 

omplaceres fra projekt 500144. 

 

Projekt 500144 Byggemodning C14/A26 i h.t. KPT 19 på Akia har en bevillingsramme på 13,691 

mio. kr. Efter licitation og placering af demensafsnit på 2 af byggefelterne i dette område, er der 

ikke behov for ca. 2 mio. kr. af denne budgetramme, da byggemodningsomfang kan reduceres ved 

at 2 byggefelter slås sammen til 1 for demensafsnittet og stenmaterialer til C14 leveres fra 

byggemodning B8.2 projekt 500066.   

 

I ERP system bliver omplaceringen, 1000 kr.: 

 
Navn Projekt  Kontonode: afdeling, formål, art, 

sted 

Opr. 

Bevilg. 

Tillæg Ny bevilg. 

A30, KPT 

39 

500070 562040600,  0701030000,  

122140765,  010580 

4.000 1.958 5.958 

C14-A26, 

KPT 19 

500144 562040600,  0701030000,  

122140765,  010580 

13.691 -1.958 

 

11.733 

Ialt   17.691 0 17.691 

 

Kommunens byggemodningsudgift på 5,958 mio. kr. fordeles således på de 10 enfamiliehuse, samt 

detailområderne til andelsboliger i form af rækkehuse i A30.2 (med mulighed for 24 boliger) og i 

A30.3 (med mulighed for 25 boliger):  

 

Enfamiliehus byggefelt  232.257 kr. pr. felt. (2.322.570 kr. samlet for de 10 byggefelter) 

A30.2  1.682.513 kr. (667.7 kr. pr. m2)   

A30.3  1.952.917 kr. (667.7 kr. pr. m2) 

Ialt 5.958.000 Kr 

 

Administrationens vurdering 

Der er et akut behov for byggefelter til enfamiliehuse, idet der er p.t. kun ca. 3 ledige byggefelter til 

enfamiliehuse i Sisimiut, og der efterspørges og arealtildeles op til 5 årligt, så ny byggemodning til 

enfamiliehuse er påtrængende. 

 

Den gennemsnitlige byggemodningspris på 101.000 kr/byggefelt i A30 hvor der er mulighed for op 

til i alt 59 boliger i h.t. KPT39 er i ganske lavt, men denne gennemsnitspris forudsætter at alle 

byggefelter bliver ansøgt og ikke kun de 10 enfamiliehuse med attraktiv havudsigt. Hvis de 49 

rækkehus-byggefelter ikke bliver ansøgt, vil kommunens faktiske omkostninger pr enfamilie-

byggefelt være 598.000 kr. 

 

Derfor vurderes der at det vil være hensigtsmæssigt at prissætte enfamiliehus byggefelter til samme 

pris som byggefelterne i A20. Samme gælder også for prisen for de tre byggefelter i A20.2. 

 

Det vurderes også at prisen for de byggefelter som indgår i A30.2 og A30.3 skal fastsættes efter m2 

pris, og ikke pr. byggefelt.  Når der er tale om m2 pris, er der tale om bebygget m2, det vil sige at 

altaner, terrasser og udvendige trapper ikke indgår i disse.   
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Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik Udvalget og derefter Økonomiudvalget: 

- at der fortsættes med projektering og udbud af byggemodning Kommuneplantillæg 39 som anført 

i dispositionsforslag af 29.10.2020. 

- at der foretages omplacering på 1,958 mio kr fra projekt 500144 til 500070 som anført i skema 

herover. 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de 10 enfamiliehus byggefelter i A30.1 på 232.257 kr. 

pr. felt. 

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.2 på 

1.682.513 kr.  

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.3 på 

1.952.917 kr. 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de tre byggefelter i delområde A20.2 på 232.257 kr. pr. 

grund. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen  

Udvalget har under sit møde den 1. december 2020 godkendt indstillingerne. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

- at der fortsættes med projektering og udbud af byggemodning Kommuneplantillæg 39 som anført 

i dispositionsforslag af 29.10.2020 

 

- at der foretages omplacering på 1,958 mio kr fra projekt 500144 til 500070 som anført i skema 

herover 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de 10 enfamiliehus byggefelter i A30.1 på 232.257 kr. 

pr. felt 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.2 på 

1.682.513 kr.  

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.3 på 

1.952.917 kr. 

 

- at der fastsættes byggemodningsandel for de tre byggefelter i delområde A20.2 på 232.257 kr. pr. 

grund 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Dispositionsforslag 29.10.2020 udarbejdet af Rambøll med plantegning. 

2. C-overslag byggemodning Kpt 39 A30. 
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Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til Plejehjem Qupanuk, Sisimiut 

Journalnr. 06.02.01  

 

Baggrund 

Ved en gennemgang af plejehjemmets halvårsregnskab for 2020, fremgår det tydeligt, at den 

godkendte normering på 70 medarbejdere ikke har et retvisende budget jf. de regulerede 

overenskomster for de forskellige faggrupper, det viser heller ikke det aktuelle lønniveau, skjulte 

arbejdsgiveromkostninger i form af døgntillæg og søgnehelligdagstillæg samt højt fravær, hvilket er 

hovedårsagen til et merforbrug på løn i 2020 på cirka 4 mio kr.  

 

I 2019 blev der søgt 3.280t.kr. i tillæg til plejehjemmets budget samt for overslagsårene. Beløbet 

blev bevilget for 2019 med henholdsvis 1.1. mio.kr. på løn og 2,28 mio. kr. på driften. På 

overslagsårene blev der samlet bevilget 1.438t.kr/år, som var sammensat som af 869t.kr. på løn 

samt en fjernelse af budgetteret indtægt på 569t.kr. for taksbetalinger for plejehjemmets 2 

handikappede beboere under 67 år.   

 

Allerede i 2019 var det ansøgte beløb under behovet for en balanceret drift af plejehjemmet! 

 

Budgettet for plejehjemmet er i 2020 betydeligt underbudgetteret, da budgettet især på løn ikke 

reflekterer de faktiske omkostninger med de givne normeringer. 

 

En opgørelse viser behov for følgende overordnede tillægsbevillinger for året 2020: 

 Løn: 4,9 mio. kr. – (hvoraf 850t.kr. er finansieret ved refusioner fra Selvstyret – PKU midler 

som er medtaget som en ny indtægtsbevilling) = 4.050t.kr. 

 Drift: 973t.kr. som indeholder både indtægter og driftsudgifter 

 Indtægtsbevilling: takstopkrævninger for handikappede beboere under 67år på 1,1 mio. kr. 

(indtægtsbevillingen på 1,1 mio. kr. blev godkendt i 2020 men blev aldring anført som en 

indtægtsbevilling under takstbetalingen til plejehjemmet) 

 = netto bevilling der ansøges om er: 3,9 mio. kr. 

 

På overslagsårene skal der foretages en tilsvarende bevilling, dog med den ændring at refusionen på 

konto 112030200 Refusioner fjernes fra overslagsår 2022 samtidig med, at lønbevilling, 122010200 

tilsvarende reduceres med samme beløb. Detaljer kan ses i vedlagte bilag. 

 

Regelgrundlag  

I afsnit 3.3 i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at 

kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 

 

Faktiske forhold 

Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut har plads til 42 beboere, fordelt på en pleje- og demensafdeling 

samt nyligt etableret skærmet enhed og 1 aflastningsplads, og en godkendt normering på 70 

medarbejdere.  

 

Plejehjemmets lønbudget er ikke opdateret med tal jf. de regulerede overenskomster for de 

forskellige faggrupper, det viser heller ikke det aktuelle lønniveau for medarbejderne samt 

indeholder ikke skjulte arbejdsgiveromkostninger i form af døgntillæg og søgne/helligdagtillæg. 

 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2020, den 15. december 2020 

 

 

 

14 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Plejehjemmet har en godkendt normering på 70, for tiden planlægger vi 68. 

 
Stillinger Normering Vakante Vikarer eller alternativt ansatte for 

stillingerne  

Leder 1,00   

Souschef 1,00   

Kontor 1,00   

Pedel 1,00   

Chauffør 2,00   

Fysioterapeut 1,00 1 Ubesat   

Sygeplejerske 1,00   

 Dagcenterleder 1,00   

Beskæftigelses 2,00   

Afdelingsleder 2,00   

Sundhedsassistent  8,00 5 

ubesatte 

2 sygeplejersker (midlertidige 

ansættelser) 

3 ufaglærte vikarer  

Sundhedshjælper 8,00 6 

ubesatte 

2 socialhjælper  

4 ufaglærte vikarer 

Plejepersonale 20,00   

Økonoma 1,00   

Ernæringsassistenter  7,00 3 

ubesatte 

3 ufaglærte vikarer  

Handicapplejen 6,00 1 ubesat  

Vaskerileder 1,00   

Vaskeriet 2,00   

Rengøringsleder 1,00   

Rengøring 3,00   

I alt  70,00   

 

Fravær hos månedslønnede fra januar 2020 frem til september 2020 ligger i gennemsnit svarende til 

6,7 i normering, og det er svarende til vikarlønninger på omkring kr. 1.278.360, og ved året udgang 

forventes yderligere forbrug med kr. 426.120, i alt omkring kr.1,7 mio. ved årets udgang. 

 

Fravær i form af: 

- Sygdom, barn syg, 3 på barselsorlov, ferie, afspadsering, 1 covid19 karantæne, lovlig 

fravær, ulovlig fravær. 

  

Højt sygefravær i huset får konsekvenser i forbrug af overtidsbetalinger. Plejehjemmet stræber efter 

at få sat sygefraværet ned ved at afskaffe 3 holds skift, samt løbende udfører samtaler med de 

medarbejdere med højt fravær, og konsekvent har vi også taget afsked med nogle medarbejder med 

højt fravær. 

Personale flow: 
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Plejehjemmet har i gennemsnit 24 tilkaldevikarer, og der er stort flow med vikarerne, alle der starter 

som vikarer får 3 dages introduktion blandt plejepersonalet som ekstra bemanding ud over 

normering før de kan udføre arbejdet selvstændigt med plejeopgaver, og det svarer til 1,3 ekstra 

normering om året, som svarer til omkring kr. 330,720 i lønforbrug.  

 

Covid-19 forebyggende ekstra rengøringsassistent i alt 4 måneder har kostet omkring kr. 84.000.   

 

I overensstemmelse med Qeqqata Kommunias planlægningsstrategi om bæredygtighed, søgte og fik 

plejehjemmet sidste år bevilget PKU midler (Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte, en del af 

Naalakkersuisuts langsigtede Uddannelsesplan. Projektet styres af Departementet for Erhverv.) til 

den 1-årige Sundhedshjælperuddannelse med realkompetencevurdering for ufaglærte, og sendte i 

februar 2020 fjorten medarbejdere afsted på det første, ud af fem, skoleophold i Nuuk. 

Sundhedshjælpereleverne har deres afsluttende eksamen i januar 2021. PKU midlerne dækker 

undervisning, alle udgifter i forbindelse med skoleophold i Nuuk samt lønudgifter for 

Sundhedshjælpereleverne under deres skoleophold. Desuagtet er der i år ekstra udgifter som følge 

af uddannelsen i form af 3-dages introduktion for nye vikarer, som vikarierer når eleverne er på 

skoleophold, samt et større personalefravær end sædvanligt, hvilket resulterer i overtidsbetaling. 

 

Plejehjemmet Qupanuk har ansat en sygeplejerske i en ledende sundhedsfaglig stilling jf. 

normeringsoversigten pr. 15/4-20. Pga. rekrutteringsvanskeligheder fik plejehjemmet efter aftale 

med forhenværende Velfærdschef Kirsten Bødker lov til at udvide stillingen med en ledertitel, 

hvorfor dennes løn er blevet hævet med ca. 122t.kr/år. Herudover har plejehjemmet ansat yderligere 

to sygeplejersker i tidsbegrænsede stillinger i plejen på grund af mangel på sundhedsassistenter. 

Plejehjemmet er normeret til 8 sundhedsassistenter og 8 sundhedshjælpere. På trods af gentagne 

stillingsopslag, har det ikke været muligt at rekruttere faglært personale i et tilstrækkeligt omfang. 

Efter seneste stillingsopslag til 4 sundhedsassistenter, som var et genopslag, fik plejehjemmet ansat 

1 sundhedsassistent, således at der pt. er ansat 3 sundhedsassistenter, 2 sundhedshjælpere og 2 

sygeplejersker blandt plejepersonalet.  

 

Forventningen er, at sundhedshjælpereleverne består den afsluttende eksamen, og at plejehjemmet 

fra januar 2021 har yderligere 10+ sundhedshjælpere. Den øgede faglighed på plejehjemmet sikrer 

beboerne den bedst mulige pleje og et effektivt samarbejde med sygehuset. Lønforskellen mellem 

en sundhedshjælper og en ufaglært plejemedarbejder med samme anciennitet udgør cirka 2t.kr./md. 

Det skal det bemærkes, at de fleste af sundhedshjælpereleverne har en betydelig anciennitet som 

ufaglært, hvorfor forskellen forventes at blive mindre ca. mindst kr. 250.000 mere i løn.  

 

På grund af mangel på sundhedsfagligt personale, er Plejehjemmet Qupanuk indimellem nødsaget 

til at operere med en hjemmevagtsordning, hvor ufaglærte har mulighed for at ringe og konsultere 

deres faglærte kollegaer ved behov. Denne ordning kan ikke sidestilles med den tryghed, der er 

forbundet med at være på vagt med en faglært kollega. Det er også en dyr ordning, i det den 

medfører en ekstra udgift oveni den godkendte normering. 

 

Pedel Inulerisut Rengøring Køkken Vaskeri Dagcenter i alt

Sulilernikut/ansætte.14-lønnet.jan-sept.20 3 112 8 8 2 0 133

Asoornikut/Ophørt.14-lønnet.jan-sept.20 4 88 7 7 2 0 108

Sulilernikut/Ansætte.Måneds.jan-sept.20 0 4 0 3 0 1 8

Asoornikut/Ophørt.Måneds.jan-sept.20 0 5 0 4 0 0 9
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Plejehjemmet har fire aktive beboerrepræsentanter og en pårørendegruppe.  

 

Tre af plejehjemmets månedslønnede medarbejdere har været på barsel i sammenlagt 34 uger i 

2020, hvilket har belastet lønbudgettet med kr. 200.000   

 

Driftsudgifterne har ikke haft et retvisende budget igennem flere år. I budgettet for 2020 mangler 

der især budget til hygiejne-, sygpleje- og rengøringsartikler, vedligeholdelse samt el. Der er i år 

blevet bevilget og installeret ny ovn og nyt induktionskomfur – ekstrabevilling på 140t.kr. er 

godkendt af Udvalg for Velfærd ved ordinært møde 11. marts 2020 j.nr. 44.05. Der bliver bygget et 

storfryserum samt udskiftet vinduer i oprindelig fløj, arbejde igangsættes af Området for Teknik og 

Miljø i efteråret 2020, som energibesparende tiltag. Desuagtet er budgettet for energi sat for lavt, 

ligesom det nuværende budget til plejen ikke dækker de faktiske udgifter.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Plejehjemmet vægter uddannelse af personalet højt. Den øgede faglighed blandt plejepersonalet 

sikrer beboerne den bedst mulige pleje og løfter den enkelte medarbejder, såvel som samfundet 

generelt. Med veluddannet plejepersonale forebygges unødige indlæggelser, og det er muligt at 

udføre sygeplejefaglige behandlinger såsom kateterskift, sårpleje og lignende på plejehjemmet, 

frem for at sende beboerne til sygehuset. Samarbejdet med sygehuset optimeres, og lægebesøg på 

plejehjemmet (2 timer hver anden uge) effektiviseres markant. Flere faglærte gør arbejdspladsen 

attraktiv og mindsker personalegennemstrømningen til gavn for beboerne i form af gode rutiner 

med kontinuitet og vidensdeling. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De ansøgte ændringer er estimeret i vedlagte bilag 1. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at formålet med at få sendt 14 medarbejdere på uddannelse er rigtig 

godt både for personalet og beboerne og ikke mindst for arbejdspladsen. Viden om pleje og pasning 

af ældre forøges hvilket beboerne har gavn af. Fremadrettet kan arbejdspladsen forvente at 

medarbejderne vil være bedre i stand til at kunne varetage sundhedsfaglig pleje og være 

selvstændige medarbejdere.  

 

Det er vigtigt for Plejehjemmet Qupanuk at beboerne føler sig trygge ved de ansatte, og dette kan 

opnås ved at viderestimulere medarbejdere med viden og input.   

  

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd, at  

1. Godkende ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 3,9 mio. kr. samt omplaceringer for 

budget 2020, samt overslagsårene og 

2. indstille ansøgningen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse  

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 8. december 2020 godkendt sagen og videresender til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse.  

 

Indstilling  

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, 
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-at godkende ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 3,9 mio. kr. samt omplaceringer for budget 

2020, samt overslagsårene 

 

Afgørelse 

Tillægsbevilling godkendt, omplaceringer er ikke godkendt da man ikke kan se hvorfra 

omplaceringerne skal ske. 

 

Bilag 

1. Oversigt over lønbudget for plejehjem Qupanuk  

2. Regnskabsbudget 2020 Qupanuk 

 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2020, den 15. december 2020 

 

 

 

18 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 3.4 Ansøgning om tiltag til plejehjemmet Neriusaaq i henhold til personer med 

handicap, Maniitsoq 

Journalnr.  03.01 

 

Baggrund 

Ansøgning om tiltag for at forbedre forhold for personer med handicap boende på plejehjemmet 

Neriusaaq og for at få mere stabile støttepersoner / personale og i administration for at lette 

arbejdsgange samt bedre styring af faste støttepersoner / personale. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap 

§ 19. Den anbringende kommunalbestyrelse skal betale en fastsat takst pr. anbringelsesdøgn for 

ophold på et døgntilbud for en person med handicap.  

stk. 2. Den takst pr. anbringelsesdøgn, som den anbringende kommunalbestyrelse skal betale, jf. stk. 

1, fastsættes årligt efter forhandling mellem Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne, eller en 

repræsentant for kommunerne i forening, således at en samlet takstbetaling kan dække 

døgntilbuddets driftsomkostninger. 

 

Naalakkersuisut skal offentliggøre taksten for ophold på døgntilbud, jf. stk. 1, på 

Naalakkersuisut.gl. 

 

Faktiske forhold  

Når der ansattes støttepersoner for personer med handicap der serviceres ifølge Inatsisartutlov, når 

de flytter til Neriusaaq er døgntaksten på kr. 1.489,18. Såfremt personer med handicap har behov 

for yderligere pleje, kan der søges om støtteperson. I administrationen på grund af forskellige 

forhold, kan ansøgningen trække ud, så det kan være trættende for borger med handicap og 

personalet i Neriusaaq.  

 

Når der godkendes støtteperson, bliver støttepersonen ansat under støttepersonskorpset i Området 

for Velfærd, og arbejder som støtteperson for person med handicap i Neriusaaq. 

 

Støttepersonerne fra Neriusaaq har flere gange fortalt, at det kan være hårdt, at være støtteperson i 

Neriusaaq, da man føler, at man ikke er en del af personalegruppen pga. da de er ansat under 

støttepersonkorpset i Området for Velfærd. 

 

Tiltag for at forbedre personer med handicap får hurtigere hjælp, og så deres behov bliver dækket 

hurtigt som muligt, og for at forbedre personalesituationen, ved at ændre døgntaksten, når hvor 

Plejehjemmet Neriusaaq kan selv vurderer hvor plejekrævende de er når det flytter til Neriusaaq, 

derefter fastsættes takstbetaling og selv kan ansatte støttepersoner/ personale.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Beregning kan ses under tabellen. 

Tabel 1 
Personer med 

handicap 

Fysisk psykisk 

funktionsevne 

Antal  

1 støtteperson / 

personale 

Støtteperson 

Pr. måned 

Døgntakst 

Pr. måned 

Udgifter i 

alt 
Ny 

Pr. 

Døgntakst 

 

a)  

Kommunal 

døgntakst 

Almindelig pleje: 

Hjælp og støtte til 

personlig pleje. 

  Kr. 

49.709,43 

  

b) 

Plejekrævende:  

En som har behov 

for megen og 

intensiv pleje, fysisk 

eller psykisk 

svækket person 

En støtteperson 

/ personale 

dagtimer 

Kr.  

19.389 

Kr. 

49.709,43 

Kr. 

69.098,43 
Kr. 

2.229 

c) 

Ekstra 

Plejekrævende:  

En som har behov 

for megen og 

intensiv pleje, fysisk 

eller psykisk 

svækket person 

To støtteperson 

/ personale 

dag og aften 

timer 

Kr. 

39.448,- 

Kr. 

49.709,43 

Kr. 

89.157 
Kr. 

2.876 

 

d) 

Svært 

plejekrævende 

multisyge og 

fuldstændig 

afhængige af pleje 

og omsorg. 

Tre 

støtteperson / 

personale  

Har brug for 

personalet 

døgnet rundt 

Kr.  

86.450 

Kr. 

49.709,43 

Kr. 

136.159 

 

Kr. 

4.392 

 

A) For personer med handicap og aflastning er der fast Kommunal døgntakst på kr. 1.603,53 for 

ophold og kost. 

Beregning af udgifter til støttepersoner 

Timeløn på kr. 98,27 og handicaptillægget er på kr. 1,93 =  kr. 100.20 x 40 timer= 

 

B.) 

 Støtteperson arbejder kun i dagtimer 
løn + feriepenge   I alt  

Kr. 4.008,- 513,- 4.513,- pr. uge 

Kr.8.016,- 1.026,- 9.042,- pr.14 dag 

Kr.17.234,- 2.154,- 19.389 pr. måned 
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C) For to støttepersoner dag –og aftentimer 

                                                                 Med aftentillæg kr.4,5= kr.105,- 
løn + 

feriepenge   
I alt  Løn 

 

+ 

feriepenge   

I alt To 

medarbejder 

 

Kr. 4.008 513 4.513 Kr. 4.188 524 4.712 9.225 pr. uge 

Kr.8.016 1.026 9.042 Kr.8.376 1.047 9.423 18.465 pr.14 dag 

Kr.17.234 2.154 19.389 Kr.18.008 2.251 20.259 39.648 pr. måned 

 

D) beregning af medarbejder i weekenderne  

Fredag (17.00-24.00) 7 timer x 104,90 =734,30 + 12,5% =91,79= 826 

Fredag nat (24.00-8.00) 8 timer x 105,00= 840,-+ 12.5 % =105 =  940 

Lørdag (08.00 -17.00) 9 timer x100,20 + 12,5%=112,73 =1.015 

Lørdag aften (17.00 – 24.00) 7 timer x 104,90 + 12,5% =91,79= 826  

Søndag nat (24.00-08.00) 8 timer x 156,84 + 12,5%=156,84= 1.412 

Søndag ( 08.00-17.00) 9 timer x 149,34+ 12,5%=168,01=1.344 

Søndag aften(17.00-24.00) 7 timer x 153,84+ 12,5%=134,61= 1.211 

  

Udgifter weekendernei i alt 6.375 
6.375 pr. uge 

12.751 pr.14 dag 

27.413 pr. måned 

 
1. støtteperson 

dagtimer 

2. støttepersoner 

Dag-og aftentimer 

3 støttepersoner / 

personalet døgnet rundt 

Kr.19.389 pr. mdr. Kr. 39.648pr. mdr. Kr. 86.450 pr. mdr. 

 

Takstbetalinger 
Konto Kontonavn Budget Forbrug Rest Forbrug 

552040100-

0501045700-

122150200-

010570 

Ophold på plejehjem, 

takstbetalinger kommunal 

institutioner 

2.439 1.095 1.344 44,9% 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Personer med handicap vil få hurtigere og mere stabile hjælp og glade personale som føler at de er 

med i personalegruppen samt i administration vil lette arbejdsgange samt bedre styring af faste 

støttepersoner / personale. 

 

Aministrationens vurdering 

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at ansøgningen er støtteværdigt. Når personer med 

handicap flytter til Neriusaaq vil de få hurtigere og mere stabile hjælp og i administration vil lette 

arbejdsgange samt bedre styring af faste støttepersoner / personale. 

 

Takstbetaling vil blive fast lagt efter vurdering af borgerens funktionsevne og plejebehovet, samt 

personalet vil føle sig, at de er en del af personalegruppen i plejehjemmet Neriusaaq.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller over for udvalget for velfærd at godkende: 
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1. At tabel 1. skal være gældende fra 1. januar 2021. 

2. At normeringerne skal følge med, når plejekrævende person med handicap flytter til 

plejehjemmet Neriusaaq 

3. Sagen sendes til Økonomiudvalget til godkendelse 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 8. december 2020 godkendt indstillingen, og videresender sagen til 

Økonomiudvalget. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at tabel 1. skal være gældende fra 1.januar 2021 

 

-at normeringerne skal følge med, når plejekrævende person med handicap flytter til plejehjemmet 

Neriusaaq 

 

Afgørelse 

Udvalget besluttede at ordningen skal gælde for plejehjemmene i Qeqqata Kommunia. 

  

Bilag 

1. Ansøgningsblanket om flytning til Plejehjemmet Neriusaaq 
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Punkt 3.4 Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 Lokaludvalg 

Sisimiut 

Journal nr. 01.03.49 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte vedtægter og forretningsorden for Lokaludvalg i 

Qeqqata Kommunia under sit ordinære møde den 29. maj 2019. Derudover har 

kommunalbestyrelsen behandlet og godkendt de økonomiske konsekvenser for etablering af 

lokaludvalg i Qeqqata Kommunia den 27. august 2019, herunder også om dispositionsbeløbet samt 

vederlag til lokaludvalgsmedlemmer. 

 

Regelgrundlag  

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

Vedtægter- og forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia 

 

Faktiske forhold 

Lokaludvalget i Sisimiut har under sit møde den 15. april 2020 godkendt en ansøgning om en 

bevilling til et Danseprojekt. Projektet var senere konverteret til et trommeworkshop, pga. Covid-19 

restriktioner og som igen blev udskudt til år 2021, pga. skærpede indrejse-restriktioner. 

 

Jf. Forretningsorden for Lokaludvalget i Qeqqata Kommunia §2 stk. 12 kan uforbrugte midler ikke 

overføres til næste års dispositionsbeløb. Men Lokaludvalget anser Covid-19 som et ekstraordinær 

situation. Dermed anmoder administrationen at overføre uforbrugte midler fra dette års budget til 

næste år, således at projektet kan fuldføres uden konsekvens til budget 2021. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er socialt bæredygtigt at Lokaludvalget anvender dispositionsbeløbet på aktiviteter, der vil 

styrke Børn og unge området og udvikle de rekreative muligheder, da det kan bidrage til at fremme 

livskvaliteten og fritidslivet i Sisimiut. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Midlerne ønskes overført på denne måde 

 

Budget 2020 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

512020700-

0201040000-

122141200-

010580 

Lokaludvalg 

Sisimiut  

300.000 -50.475 249.525 

 I alt 300.000 -50.475 249.525 

 

Budget 2021 
Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling 

512020700-

0201040000-

122141200-

010580 

Lokaludvalg 

Sisimiut 

300.000 50.475 350.475 

 I alt 300.00 50.475 350.475 
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Administrationens vurdering 

Administrationen anbefaler, at Sisimiut Lokaludvalgets uforbrugte midler på kr. 50.475 fra budget 

2020 overføres til budget 2021, således projektet kan gennemføres i 2021.  

   

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

  

-at Sisimiut Lokaludvalgets uforbrugte midler på kr. 50.475 fra budget 2020 overføres til budget 

2021 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. Evelyn Frederiksen afslog indstillingen da vedtægterne ikke giver mulighed 

herfor. 

 

Bilag 

1. Referatet fra Lokaludvalgets møde den 15. april 2020 

2. Referatet fra Lokaludvalgets møde den 15. oktober 2020 

3. Forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia 

 

 
 

  



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2020, den 15. december 2020 

 

 

 

24 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 6.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 3. december 2020 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Boenhed for Unge Ane J Kaspersen Afdelingsleder 01.11.20 

Angerlarsimaffik Neriusaaq Ane Lyberth Socialhjælper 01.12.20 

Atuarfik Kilaaseeraq Elisibannguaq Kreutzmann Lærer 01.12.20 

 

2. Fratrædelser  

 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt 

pr. 

Angerlarsimaffik Neriusaaq Naja Magdaline Sørensen Medhjælper 31.12.20 

Området for Velfærd Ungaaja Poulsen-

Haggæussen 

Sagsbehandler 31.12.20 

Atuarfik Kilaaseeraq Ella Bornhuus Timelærer 31.12.20 

Atuarfik Kilaaseeraq Margrethe Larsen Lærer 30.11.20 

Børnepasning Naja, 

Kangaamiut 

Najaaraq Egede Socialhjælper 31.12.20 

 

 3. Rokeringer 

 
Arbejdsplads fra til Navn Stilling Periode 

Angerlarsimaffik 

Neriusaaq 

Angerlarsimaffik 

Neriusaaq 

Anne Lyberth Fra souschef til 

leder 

01.10.20 

 

4. På orlov 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Bogholderiet Dina Olsen Souschef 01.01.21-

31.12.21 

 

Sisimiut:  

 

 1. Ansættelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Majoriaq Jette Lange Assistent 01.11.20 

Nalunnguarfiup Atuarfia Johanne J Nielsen Lærer 01.12.20 

Området for Velfærd Gerda Olsen-Heilmann Socialrådgiver  01.12.20 

Qinnguata Atuarfia Maren Susanne Andersen Skoleinspektør 01.12.20 
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2. Fratrædelser 

 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt 

pr. 

Fritidsklubben Sukorsit Amalie Vetterlain Medhjælper 31.10.20 

Majoriaq Jenna Padilla Vejleder 31.12.20 

Integreret daginstitution 

Uiaq 

Nanna Andersen Pædagog 30.11.20 

Qinnguata Atuarfia Ellen Lyberth Larsen Lærer 31.12.20 

Nalunnguarfiup Atuarfias 

børnepasning 

Paninguaq Lennert Leder 31.12.20 

Lønningskontor Marianne Lennert Lønchef 31.12.20 

 

 3. Rokeringer 

 
Arbejdsplads fra til Navn Stilling Periode 

Området for 

Teknik- og Miljø 

Området for 

Teknik- og 

Miljø 

Alexander Beck Fra 

planmedarbejder 

til planchef 

01.12.20 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 6.1 Kommunale takster 2021 på Velfærds Område i Qeqqata Kommunia 

 

Journalnr.  06.01.01 

 

Baggrund 

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på det sociale 

område for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. 

 

Regelgrundlag 

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5  

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale 

ældreinstitutioner. 

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.  

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at 

kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31. 

§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne. 

 

Faktiske forhold 

Forslag til takstbetalinger for 2021 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i 

plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og alderdomshjemmet Kangaamiut, og nærværende forslag 

gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq samt alderdomshjemmet 

Kangaamiut. 

 

Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet. 

 

Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2019 samt i henhold til antal beboere 

på alderdomshjemmet / plejehjemmene i 2019. 

 

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmet / plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde er 

indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. Dette 

drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension. 

 

Madudbringning: 

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at 

være på kr. 30,00. 

 

Kostbetaling for brugere af dagcenter: 

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret. 

Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 30,00, som efterfølgende kan 

trækkes fra deres pension. 

 

Kostbetaling ved aflastningsophold: 

Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse 

beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse 

dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension. 
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Takster på offentlig hjælp: 

Området for Velfærd foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver 

uændrede, se nedenstående oversigt. 

 

Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister: 

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med 

samme beløb som i 2020 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Oversigt over de indstillede beløb: 
  Det indstillede 

beløb 

Udregning på fælles kommunal takst for 

ophold på alderdomshjem/plejehjem i 

Qeqqata Kommunia beregnet til 

50.602.734,78 : 31.557 = 1.603,53 kr. 

 1.603,53 

 

Madudbringning pr. måltid  30,00 

Kostbetaling for et varmt måltid mad for 

brugere af dagcenter 

 30,00 

Kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold  75,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- 

og alderspensionister 

 5.000,00 

Rådighedsbeløb pr. måned for par, der 

modtager førtids- og alderspension 

 8.000,00 

 

Området for Velfærd indstiller til takster på offentlig hjælp forbliver uændret: 

Underholdssatser Månedligt Pr. 14 dag Pr. uge 

Enlig m/egen bolig 1.680,00 776,00 388,00 

Ægtepar/samlevende med egen bolig 2.836,00  1.310,00 655,00 

Enlig logerende 1.420,00 656,00 328,00 

Ægtepar logerende 2.836,00  1.310,00  655,00 

Børnetillæg pr. barn pr. berettiget forsørger 
1.000,00 462,00 231,00 

Overlevelseshjælp, voksen pr. dag 50 % af underholdssatsen 

Overlevelseshjælp, barn pr. dag 50 % af børnetillægssatsen 

 

Ældrerådets behandling 

Forslag til takster for 2021, vedrørende Qeqqata Kommunias Området for Velfærd, som vedrører 

ældreområdet. Der bemærkes specielt, at der under beregning af takster har været lidt fald i takster 

for fællestakster for beboer på Alderdomshjemmet forrige år, endvidere er følgende foreslået; varm 

mad, bespisning ved døgnaflastning samt der blev foreslået at der ikke ændres på rådighedsbeløb 

efter fratræk af månedlige regninger. 

 

Alle medlemmer godkendte forslaget til takster, efter havde taget stilling til dem. Dermed blev 

høringer vedrørende de ældre støttet. 
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Administrationens vurdering 

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2021. 

Desuden er der nye forslag til brugerbetaling, og dette vurderer Området for Velfærd at være 

realistisk.  

 

Indstilling 

Området for Velfærd indstiller over for næstformanden i Udvalget for Velfærd 

- at forslaget til takstbetaling for 2021 med fælles kommunal takst for ophold på 

alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.603,53 godkendes  

- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00  

- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00 

- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00 

- at  rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være 

kr. 5.000,00 

- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at 

være kr. 8.000,00 

- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret 

- at sagen forelægges til godkendelse hos Borgmester og Kommunalbestyrelsen 

 

Næstformandsbeslutning 

På udvalgets vegne har næstformanden besluttet den 26. november 2020, at godkende indstillingen 

 

Udvalget for Velfærd forhold vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.  

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmester besluttede den 2. december 2020 på vegne af Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen.  

 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret ved næstkommende møde 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Notat af beregning for takst for ophold på aldersdomshjem / plejehjemmene i Qeqqata 

Kommnuia 
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Punkt 6.2 Orientering status på energiinvesteringer i landet 

Journalnr.25.01  

 
Baggrund 

Denne orientering følger op på et tidligere indstillingspunkt om investering i vandkraftværker fra 

primo 2020 til Teknisk udvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. 

 

Omtalte indstillingspunkt drejede sig i korte træk om prioritering af landets investeringer i 

vandkraft, de fremtidige roller af kommende forbrændingsanlæg i forhold til forsyning af grøn 

energi, samt tiltrækning af udefrakommende investorer til infrastruktur projekter med betydning for 

landets forsyning af grøn energi. 

 

Inatsisartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts 

beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af 

vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i 

Nuuk, i overensstemmelse med bl.a. følgende retningslinjer:  

- At vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger skal benyttes, 

herunder forrentning. 

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

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

nødvendige lovgrundlag herfor. 

 

Senere har Qeqqata Kommunia under kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. 

februar 2020 bl.a. besluttet at rette henvendelse til Naalakkersuisut med følgende ønsker: 

-at det godkendte beslutningsforslag til Inatsisartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 

suppleres med at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således 

Inatsisartut senere kan vælge prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved 

Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannguit samtidig og på ligeligt 

beslutningsgrundlag  

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

november 1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på 

erhvervstiltræknings relevante energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig 

forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, således at man tager hensyn til 

bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen. 

 

Administrationen har pr. 18. juni modtaget høringsmateriale til forslag til: ”Inatsisartutlov nr. xx af 

xx. xxx 2020 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med 

tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat”. Administrationen har 

sendt et kortfattet høringssvar, som hermed kommer som orientering. 

 

Der har fra Selvstyret efterfølgende været udmeldt, at deres planlagte vandkraftværksprojekter er 

sat på stand by pga. Covid relaterede økonomiske omprioriteringer. Der har også været fremme i 

medierne, at der ville komme betydelige mere omkostninger til de igangværende lufthavnsprojekter 

i Nuuk og Ilulissat, som i høj grad vil belaste Selvstyrets øvrige anlægsaktiviteter. 
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Regelgrundlag  

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

fjernvarme, kraft og el. 

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser. 

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

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. november 1999 om koncession for TELE Greenland 

A/S. 

- Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester 

 

Faktiske forhold 

Efter ovennævnte beslutning fra Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse har Qeqqata Kommunia 

sendt et brev til Selvstyret. 

 

Høringsmaterialet fra Selvstyret er kommet som direkte konsekvens af daværende beslutning om 

udarbejdelse af samme omtalte lovforslag til vandkraftværker i Nuuk og Qasigiannguit-Aasiaat, og 

gjorde ikke præg af evt. tilpasninger fra kommunalbestyrelsens henvendelse. 

 

For god ordens skyld er der i Qeqqata Kommunias høringssvar igen blevet gjort opmærksom på 

kommunens brev til Selvstyret, så denne også bliver opfattet som høringssvar til Selvstyret. 

 

Nukissiorfiit har igennem sensommer/efterår 2020 sendt pressemeddelelser om konsekvenser ved 

ikke at bygge vandkraftværker, hvor forbrugerprisernes stigninger blev nævnt som konsekvens. 

Dog kom Nukissiorfiit med denne berigtigelse 

https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/praecisering-af-pressemeddelelse/ med budskab om, at det 

er Naalakkersuisuts beslutning om forbrugerpriserne skal stige eller ej, og at de kommende 

forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut vil spille en rolle, hvor de skal ses som tilsvarende grønne 

energikilder som vandkraftværker. 

 

Udskydelsen af vandkraftværkerne giver naturligvis mere tid til at Selvstyret og Nukissiorfiit 

undersøger mulighederne for et vandkraftværk i Maniitsoq, som kommunalbestyrelsen har foreslået 

i daværende indstillingspunkt. Da vandkraftværket ved Maniitsoq skønnes til at være betydelig 

billigere end øvrige projekter er det ikke utænkeligt, at man for alvor begynder at fremme projektet 

med resterende forundersøgelser. I Selvstyrets nye informationsavis om grøn energiforsyning står 

der, at forundersøgelserne om vandkraftværk ved Maniitsoq er langt fremme. Så et politisk 

vedvarende pres på afslutning af forundersøgelserne vil formentlig fremme chancerne. 

 

Qeqqata Kommunias daværende indstilling handler også om indførelse af energikvoter i relevante 

fjernvarmenet, hvor selskaber med overskudsvarme med fordel kan forsyne fjernvarmenettet, hvor 

man dermed reducerer energibehovet fra Nukissiorfiits eget produktionsapparat. Ideen med 

energikvoterne er netop for at sikre, at selskaber med overskudsvarme får mulighed for at indregne 

indtægter i deres driftsøkonomi med det resultat, at deres investeringslyst i Grønland bliver større. 

Samtidig nedsættes energiproduktionsbehovet fra det offentliges side, hvor offentlige investeringer 

til energiproduktion kan holdes på minimum, uden at gå på kompromis med Selvstyrets 

overordnede målsætning om mest mulig anvendelse af grøn energi i Grønland. 

 

I daværende politiske indstilling blev der omtalt en række grunde til hvordan datacentre kan lokkes 

til at investere i Grønland. Grundlæggende bliver mulighederne større og større, jo flere rumbaseret 

internetinfrastruktur bliver mere og mere almindelig, hvor nuværende afhængighed af yderst 

https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/praecisering-af-pressemeddelelse/
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begrænset, sårbart og gammeldags sø- og landkabel internetforbindelse indtil videre har afskåret 

Grønland som en mulighed som et investeringsland. Nu er der allerede over 800 internet satellitter i 

kredsløb, og der sendes ca. 60 internet satellitter pr. måned. Et af de helt store spillere er SpaceX og 

deres Star link projekt, hvor man kan følge med i https://www.spacex.com/launches/ 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Set fra global perspektiv er det afgørende, at hvert land deltager i arbejdet om klimavenlige 

løsninger, og Grønland kan være en medspiller, hvis eksisterende love og praksis inden for 

energiområdet kan tilpasses til intern og internationalt behov. Det kan gøres ved at opsætte både 

økonomiske og miljømæssige incitamenter til både nationale og internationale selskaber. 

 

Selvom Grønland bliver 100 procent selvforsynende med Grøn energi, ville landets praktiske bidrag 

til den globale grønne energi være forsvindende lille, men kan blive noget mere væsentlig, hvis 

Grønland formår at tiltrække selskaber med behov for bæredygtig energi som alternativ til fossile 

energiforsyninger andre steder i verden. Disse selskabet har behov for at komme af med bi 

produceret energi, som så kan anvendes af forbrugerne, og som spiller en central rolle i 

selskabernes driftsøkonomiske forhold. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

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

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

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

ligeså. Disse er beskrevet nærmere i daværende KB behandling af punktet, og kommunens brev til 

Selvstyret. 

 

At de fælles kommunalt ejede fremtidige forbrændingsanlæg nu med sikkerhed vil blive betragtet 

som grønne energikilder til forsyning af varme til Nukissiorfiits fjernvarmenet i Sisimiut og Nuuk 

vil medføre, at kommunernes driftsomkostninger til affaldshåndtering samlet set vil blive reduceret. 

Esani A/S har selv stået for arbejdet med at muliggøre anlæggelse og fremtidssikring af 

driftsbudgettet vedr. sine kommende anlæg. 

 

Ovennævnte omtalte satellitbaseret internet teknologi er allerede taget i brug visse steder i verden, 

og vil senere dække hele jorden. Inden for overskuelig fremtid vil de internationale 

internetudbydere uden tvivl være alternative valg fra forbrugernes side i forhold til nationale 

udbyderes produkter, som dog er udfordret pga. Grønlands Selvstyres eneret på teletjenester til og 

fra Grønland. Naalakkersuisut kan dog træffe beslutning om liberalisering baseret på Inatsisartutlov 

nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester. Et af internationale udbydere 

One Web har i en årrække været i gang med at etablere en station i Nuuk. Uanset hvad vil 

mulighederne for datacentre i Grønland blive større med tiden.  

 

Administrationens vurdering 

Ovenstående forhold taler fortsat om fornuften i investering i et vandkraftværk ved Maniitsoq, hvor 

chancerne kun er blevet større med tiden siden indstilling om samme emne til kommunalbestyrelsen 

primo 2020.  

 

Qeqqata Kommunias tidligere henvendelse til Selvstyret om investeringer i vandkraftværker i 

Grønland handler i overordnede træk om bæredygtig energi, omfanget af anlægsinvesteringer ift. 

https://www.spacex.com/launches/
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forskellige placeringer af vandkraftværkerne, samt de lokale og internationale selskabers 

muligheder for at medvirke til opnåelse af energisektorplanens/Selvstyrets energipolitiske 

målsætninger. 

 

Administrationens indstilling  

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

økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

-at orientering tages til efterretning 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under sit møde den 1. december 2020 taget sagen til efterretning. 

 

Indstilling  

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen godkendelse, 

 

-at tage sagen til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 6.3  Borgmesterbeslutning - Genindførsel for mulighed for at betale kontant i 

Brætterne i Qeqqata Kommunia 

Journal nr. 06.17 

 

Faktiske forhold 

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 at der i kommunen skulle være kontantløse 

servicekontorer. Dette for at medarbejderne i administrationen til dagligt ville have mindre 

papirarbejde, da man til dagligt laver rapporteringer om hvor meget man har tjent, dette inkludere 

optælling af pengekassens indhold samt pengeindsætning hvis der er for mange i 

kassebeholdningen, disse vil ophøre, hvis dette kontantløs-metode træder i kraft. Her skal man kun 

lave terminalafstemning på terminalen.  

 

Borgerne får mulighed for at spare en del penge, hvis man kigger over priserne på hævninger fra sit 

kort i bankens eller TELEPOST-ens skrank eller KNIs, priserne (se bilag) Her kigger vi på, f.eks. 

At man bruger hæver penge i førnævnte skranke, så koster det minimum 20,00 kr., hvorimod man 

ellers kunne bruge kort til betaling til mindre en 4,00 kr. pr. betaling. 

 

På baggrund af ønske fra Udvalg for Teknik, kræves der genindførsel af kontantbetaling og fordi 

man har erfaret at beslutningen har forværret kundernes muligheder.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Indførelse af kontantløse kasser vil administrativt give en besparelse i tid, og samtidig reducere 

interessen for indbrud i kommunens enheder, idet der ikke vil være kontanter tilstede, hvilket bl.a. 

også signaleres ved udadtil at annoncere, at vi ikke modtager kontanter fra borgerne. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at genindførsel af mulighed for at betale kontant ved brætterne i 

kommunen vil gavne specielt de ældre, som er vant til at betale kontant. Brætternes opgave vil så 

være, at aflevere kontanterne i banken efter brætterne lukker, således der ikke forefindes kontanter 

efter fyraften. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, 

-at godkende mulighed for kontantbetaling i brætterne i Qeqqata Kommunia 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmester besluttede den 10. december på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.  

Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næstkommende møde 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Satser på kasseekspeditioner 
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Punkt 8.1 Eventuelt 

 

Borgmester orienterede omkring busdrift. 

 

Borgmester orienterede omkring andelsboliger. 

 

Borgmester orienterede om overtagelse af boliger. 

 

Borgmester orienterede om møde med Naalakkersuisoq Martha Abelsen. 

 

 

 


