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Mødet startet kl. 11:00 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, deltog pr. telefon fra Nuuk  
Karl Davidsen 
Bitten Hielmann 
 
Demokraatit 
Palle Christiansen 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert 
Agathe Fontain 
Anda Berthelsen, som stedfortræder for Mimi Karlsen 
Beathe Poulsen 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen 
Karl Lyberth 
Evelyn Frederiksen 
Alfred Olsen 
Efraim Olsen 
Marius Olsen, som stedfortræder for Hans Frederik Olsen 
Morten Siegstad 
 
Fraværende med afbud: 
Mimi Karlsen (IA) 
Hans Frederik Olsen (S) 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 

Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
Punkt 16 er flyttet til lukket møde. 
 
Dagsordenen godkendt. 
 
Formanden orienterede om at der afholdes organisationsseminar ca kl. 13:30 til kl. 16:00. 
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Punkt 02 Økonomirapport pr. ultimo juli 2008 

Journalnr. 06.00 

Der vil blive givet en redegørelse. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008.  
 
Indstilling 
Økonomirapporten forelægges til orientering. 
 
Afgørelse 
Eventuelle bemærkninger vedr. forbruget i Sisimiut Kommune fremlægges i kommunalbestyrelsen. 
 
Der blev meddelt, at Maniitsoq Kommunes låm på 9 mio. kr. vil afvikles forinden årets udgang. 
 
Set under et er økonomien god, hvorfor forelæggelsen tages til efterretning med de faldne 
bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Sisimiut Kommune 
2. Maniitsup Kommunea 
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Punkt 03 Den decentrale pædagoguddannelse - Sisimiut  

Journalnr. 68.02.12 

Baggrund 
Atassutgruppen fremsendte ved mail den 4. oktober 2006 et forslag til drøftelse i kommunalbesty-
relsen om decentral uddannelse af pædagoger. Den 31. oktober 2006 videresendte kommunalbesty-
relsen sagen til videre drøftelse i børne- og kulturudvalget.  
Den 22. maj 2007 godkendte børne- og kulturudvalget projektet og vedtog at videresende forslaget 
til økonomiudvalgets godkendelse. I administrationen er forslaget tilbage sendt til børne- og kultur-
forvaltning med anmodning om at det i sagsfremstillingen skal fremgår hvem der skal finansiere 
uddannelse. 
 
Ved breve af den 1. oktober 2007 og den 4. januar 2008 tilkendegav Departementet for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN) overfor Sisimiut Kommune, at Hjemmestyret ønsker at 
indgå en aftale med Sisimiut Kommune om etablering af en decentral pædagoguddannelse i byen. 
Det fremgår af brevene, at der i perioden 2007-2010 er afsat 1 mio. kr. på Hjemmestyrets finanslov 
til oprettelse og drift af et decentralt pædagoghold i Sisimiut. Det fremgår tillige, at det er muligt at 
midlerne rykkes, således at de dækker årene 2008-2011.  
 
Sisimiut Kommune svarede ved brev af 21. januar 2008 KIIIN, at Sisimiut Kommune er interesseret 
i at opstarte uddannelsen pr. 1. august 2008.  
 
Regelgrundlag 
Studieordning for decentral socialpædagoguddannelse i Grønland, og landstingsforordning nr. 2 af 
20. maj 1998 om socialpædagogisk uddannelse.  
 
Der er etableret tilsvarende uddannelsesforløb i Nuuk i 2004 og i Ilulissat starter samme uddannelse 
i år. Begge kommuner finansierer de studerendes løn under hele uddannelsesforløbet samt vikar-
dækning, uagtet at der ikke foreligger et lovgrundlag for kommunens finansiering af et sådant 
uddannelsesforløb.  
 
I henhold til § 20 stk. 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
kommunale sektor, kan Sisimiut Kommune ikke meddele tillægsbevilling efter den 1. maj 2008. 
Tillægsbevilling skal godkendes af overgangsudvalget. 
 
Faktiske forhold 
Uddannelsen er en merituddannelse, som varer 3 år.  
Hensigten er, at de studerende, når de ikke er på skole, arbejder i institutioner, som varetager 
opgaver af relevans for uddannelsen. Ansøgerne til uddannelsen er for langt hovedpartens vedkom-
mende ansat i kommunens egne institutioner. Det er hensigten, at de studerende fortsætter som 
ansatte i de forskellige kommunale institutioner under uddannelsesforløbet.  
 
Konsekvensen heraf er, at Sisimiut Kommune betaler de studerende fuld løn under hele uddannel-
sesforløbet. Samtidig skal kommunen selv bære udgifterne til vikardækning, når de studerende er på 
skoleophold.  
 
Det skal bemærkes, at ansøgere fra Sisimiut Kommunes bygder søges omrokeret inden for kommu-
nens institutioner, således at alle kommunens ansatte inden for det socialpædagogiske område tilby-
des samme muligheder for at deltage i uddannelsen.  
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Der er pt. ikke indgået en endelig aftale om lokaler til brug for undervisningen, men det er oplyst, at 
børne- og kulturforvaltningen er i gang med forhandlinger om egnede lokaler med en privat udlejer.  
 
Det er optaget 20 elever der primært kommer fra kommunens egne institutioner som søges starte 
den 25. august 2008. I bilag 4 fremgår det hvem der fra decentral socialpædagogisk uddannelse er 
optaget. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Sisimiut Kommune skal bære udgifterne for vikardækningen under de studerendes skoleophold.  
 
En gennemsnitlig løn for en ansat i de relevante stillinger er kr. 15.756,66 pr. måned.  
I henhold til semesterplanen for den decentrale pædagoguddannelse, er de studerende på skoleop-
hold i 98 uger i løbet perioden 2008-2011. Da der er plads til 20 studerende på uddannelsen, vil 
kommunens udgifter til vikardækning i perioden være omkring 98 uger /4 x 15.756,66 kr. x 20= kr. 
7.720.763,40 
 
I 2008 vil udgifterne til vikardækning beløbe sig til 1.181.749,50 kr. (15 uger) 
I 2009 vil udgifterne til vikardækning beløbe sig til 2.127.149,10 kr. (27 uger) 
I 2010 vil udgifterne til vikardækning beløbe sig til 2.678.632,20 kr. (34 uger) 
I 2011 vil udgifterne til vikardækning beløbe sig til 1.733.323,60 kr. (22 uger) 
 
Kr. 7.720.763,40 søges taget fra kassen. 
 
Udgifterne optages en fælleskonto og finansieres af kassen således 
 
Navn 2008 2009 2010 2011 
50-01-00-01-10 +1.181.700 kr. +2.127.100 kr. +2.678.600 kr. +1.733.300 kr. 
89-00-00-90-01 -1.181.700 kr. -2.127.100 kr. -2.678.600 kr. -1.733.300 kr. 
 
Administrationens bemærkninger 
Idet Nuuk Kommune og Ilulissat Kommune har indgået aftaler med et tilsvarende indhold, synes 
det vanskeligt for Sisimiut Kommune at forhandle en aftale med Hjemmestyret og SPS med en 
anden byrdefordeling end den ovennævnte.  
 
Det synes særdeles vanskeligt at forudse de administrative konsekvenser af uddannelseskonstrukti-
onen og aftaleindgåelsen med Hjemmestyret, som pt. endnu ikke er færdigforhandlet. Det synes dog 
yderst problematisk set i lyset af de almindelige ligebehandlingsprincipper, som kommunerne er 
underlagt, og som kræver at kommunen behandler borgerne ens i ens situationer. Præcedensvirk-
ningen af aftaleindgåelsen og etableringen af uddannelsen er således uforudsigelig og kan risikere 
at blive meget bekostelig for Sisimiut Kommune og for de grønlandske kommuner i almindelighed.  
 
Sisimiut Kommune bør derfor i forbindelse med tillægsbevilling og i forbindelse med aftaleindgå-
else med Hjemmestyret understrege, at kommunens finansiering af et sådant uddannelsesforløb sker 
rent undtagelsesvist, og skyldes et uheldigt forløb op til uddannelsesstart, hvor de studerende allere-
de er optaget på uddannelsen, selvom finansieringen ikke er færdigforhandlet, samt en præcedens-
virkning fra byrdefordelingsaftaler indgået mellem Nuuk Kommune og SPS og mellem Ilulissat 
Kommune og SPS. Det bør også understreges, at kommunen, på grund af byrdefordelingen mellem 
Hjemmestyret og kommunen, ikke forventer at etablere eller finansiere yderligere decentrale uddan-
nelse i fremtiden.  
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Da kommunen bærer udgifterne til vikardækning for de studerende i hele perioden, samtidig med at 
kommunen betaler de studerende fuld løn under deres uddannelse, bør kommunen have adgang til 
at foretage en saglig prioritering af adgangen til uddannelsen for de ansøgere, som har ansættelse i 
kommunens institutioner samt stille krav om hvor længe man skal være ansat i kommunen for at 
komme med i den decentrale socialpædagogiske uddannelse. Kravet kan være at der som minimum 
er mindst et års ansættelse i kommunen. Endvidere må kravet være, at efter endt uddannelse skal 
den studerende som minimum arbejde for sin arbejdsgiver i mindst 3 år i byen. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles at økonomiudvalget godkender at anbefale kommunalbestyrelsen og overgangsudval-
get   

• opstart af decentral socialpædagoguddannelse i Sisimiut med de nævnte forbehold   
• tillægsbevilling på kr. 7.720.763,40 fra kassen for perioden 2008-2011 til dækning af 

vikarer under de studerendes skoleperiode, og  
• at kommunen tager stilling til og prioriterer kommunalt ansatte ansøgeres optagelse på 

uddannelsen ud fra saglige kriterier, såsom længden af ansøgers hidtidige ansættelse i 
relevant stilling i kommunen og ansøgers alder samt andre krav. 

 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har på sit møde den 3. juli 2008 godkendt forvaltningens indstilling. 
Hjemmestyret tilskrives vedrørende opgave- og byrdefordeling. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 25. juli 2008  på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende 
økonomiudvalgets beslutning jfr. administrationens indstilling. 
  
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til Overgangsudvalgets endelige beslutning. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Studieordningen for den decentrale socialpædagoguddannelse 
2. Landstingsforordning nr. 2. af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen 
3. Udkast til semesterplan for den decentrale pædagoguddannelse i Sisimiut 
4. Oversigt over studerende  
5. Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen. 
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Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling til renovering af institutionen Naja/Aleqa - Sisimiut 

Journalnr. 06.02.01/44.03.00 

Baggrund 
Institutionen er af ældre dato, og er på nogle områder ikke længere tidssvarende. Indretning, 
indeklima, fugt i kælder, samt kolde gulve i vuggestue er de værste problemer. 
Institutionens stand er blevet påtalt af embedslægen, og det er ved gennemgang konstateret at 
gennemgribende renovering er nødvendig.  
Der er tidligere søgt og bevilliget penge til et ventilationsanlæg. I forbindelse med projektering af 
anlægget og kontakten med institutionen, er de nævnte problemer konstateret og gennemgået. 
Arbejdet med ventilationslægget er derfor sat i bero indtil en samlet løsning kan forelægges, idet det 
ikke ville være formålstjenligt at udføre et ventilationsanlæg som så straks skulle laves om på grund 
af ændringer i bygningen. 
 
Regelgrundlag 
Bygningsreglement 2006 
I henhold til § 20 stk. 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
kommunale sektor, kan Sisimiut Kommune ikke meddele tillægsbevilling efter den 1. maj 2008. 
Tillægsbevillingen skal godkendes af Overgangsudvalget. 
 
Faktiske forhold 
Indretningen er uhensigtsmæssig, idet personalet fra børnehaven skal gå gennem både den ene 
børnehavestue og vuggestuer for at komme til personalerum, hvilket giver uønskede forstyrrelser. 
Dertil er der problemer med at det ene hvilerum ligger lige op af vaskerum, hvorfra der kommer en 
del støj når maskiner kører. Dertil er der ikke plads for ventilationsanlægget der skal ind for at løse 
indeklimaproblemet. 
 
Indeklimaet er dårligt i institutionen, der er fugt og lugtproblemer, og når man lufter ud får man 
kulde og trækproblemer. Der er tung og ubehagelig luft, og flere har problemer med øjenirritationer 
og eksem. 
 
Gulvene i de to vuggestuer er meget kolde, og da børnene opholder sig meget der under leg, er det 
et problem idet de let bliver syge.  
 
Der er fugtproblemer fra kælder under vuggestuedel om foråret og sommer, hvilket skaber lugt- og 
fugtgener oppe i bygningen, med dårligt arbejds- og opholdsmiljø for de ansatte og børnene. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Den samlede investering andrager på C-overslagsniveau ca. 1.455.000,- kr., se budget som angivet i 
nedenstående skema. En bevilling på 210.000,- kr. er tidligere bevilliget til ventilationsanlægget. 
 
Kontonummer Kontonavn Beløb 
50-05-02-22-03 Naja/Aleqa       210.000,- 
50-05-02-22-03 Naja/Aleqa + 1.245.000,- 
89-00-00-90-01 Kassebeholdning  - 1.245.000,- 
 
Der blev oprindeligt søgt bevilling på 210.000,- kr., + 40.000,- kr. fra drift ved Naja/Aleqa, baseret 
på overslagspriser fra ventilationsanlæg på nye institutioner. Det viste sig dog ved prisindhentning 
af prisen blev noget højere, nemlig ca. 500.000,- kr. 
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Grunden til den højere pris er, at der er flere rum i Naja/Aleqa, så et anlæg er meget mere 
omfattende i materialer og arbejdstid, ligesom etableringen er sværere pga. meget begrænset plads i 
loftrum hvor rør skal føres, hvilket igen giver et større tidsforbrug for entreprenøren. 
Desuden var den første overslagspris baseret på nybyggeri, men i Naja/Aleqa bliver det noget mere 
besværligt idet institutionen holdes i drift under anlæggets etablering, hvilket kræver at entreprenør 
tilpasser sine arbejdsmetoder efter forholdene, hvilket igen medfører større tidsforbrug. 
 
Administrationens vurdering 
Teknik- og miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til løsning af problemerne, en løsning som vil 
give institutionen en restlevetid på ca. 10 år før den bør hovedrenoveres. 
 
I det stillede forslag ændres eksisterende mellemgang og en del af den ene børnehavestue til 
personalerum, og der etableres gennemgang i eksisterende depotrum. For tab af børnehavestue 
udføres udvidelse så samme stueareal opnås, og der etableres depotskabe i personalerum for tabt 
depotplads i tidligere mellemgang. Depotskabe i personalerum er også til brug for vuggestue i et 
vist omfang, og børnehave har nye depotskabe i vuggestue.  

 
I personalerummet etableres bøjlestang/hattehylde for personalets overtøj, samt 
tekøkkenarrangement. 

 
Der etableres nyt vindfang og hoveddør for vuggestue. 

 
Hvilerum op af vaskerum flyttes over i tidligere personalerum. Det tidligere hvilerum bliver så 
brugt til ventilationsanlægget. Når ventilationsanlæg er opsat, så skulle der blive plads til man f.eks. 
kunne have stående et par frysere derinde.  
  
Der etableres komplet ventilationsanlæg i hele institutionen, som dækker alle rum excl. køkkener. I 
køkkener etableres separat udsugning, bedre end de eksisterende. 
Anlægget sørger for udskiftning af luften så dårlig og fugtig luft fjernes, og uden det giver kulde og 
trækproblemer. Hele anlægget skal køre med lidt overtryk, sådan at træk fra evt. utætheder i 
bygningen minimeres, og så luft fra køkkener ikke trækkes ind på stuerne 
 
Der etableres gulvvarme i de to vuggestuer, det vil give et godt og varmt gulv, egnet til ophold 
under leg mm. 
 
Problemet med fugt i kælder kan løses ved at etablere pumper for at fjerne evt. vand, samt bedre 
ventilation i kælder, hvor elektrisk udsugning vil være nødvendig for optimalt resultat. 
 
Hele institutionen bør også males, der vil komme skrammer og skader under de andre arbejders 
udførelse, og det vil kun kunne komme til at se ordentligt ud hvis det hele males.  
 
Børne- og kulturforvaltningens indstilling 
Børne- og kulturforvaltningen foreslår børne- og kulturudvalget, at forslaget godkendes, samt at 
pengene bevilliges og overføres fra kassebeholdningen. 
 
Børne- og kulturudvalgets behandling af sagen 
Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen på sit møde den 23. april 2008.  
Midlertidig renovering ønskes.  
Punktet videresendes til økonomiudvalget. 
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Administrationens indstilling 
Centralforvaltningen indstiller at sagen drøftes i Overgangsudvalgets Økonomiudvalg. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har på sit møde den 14. maj 2008 tiltrådt administrationens indstilling med 
anbefaling. 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget anbefaler at Overgangsudvalget godkender ansøgningen om tillægsbevilling til 
renovering af institutionen Naja/Aleqa, jfr. ovenstående tabel. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Tegning eksisterende forhold. 
2. Tegning nyt indretningsforslag. 
3. C-overslag. 
4. Embedslægerapport. 
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Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til renovering af B669 i Kangerlussuaq - Sisimiut 

Journalnr. 17.05.00 

Baggrund 
Bygning B669 i Kangerlussuaq blev renoveret i 2003, hvor bygningen blev lavet om fra amerikansk 
militær boliger og til 20 almennyttige lejligheder. Arkitekten der blev brugt til dette projekt var 
Illussaq tegnestue ApS. Der har efterfølgende været problemer med fugt i lejligheder, kondensdryp 
fra emhætten og isbelægninger på vinduerne. Teknik- og miljøforvaltningen har siden starten holdt 
Illussaq tegnestue ApS ansvarlig for de problemer der er opstået efterfølgende, men i det første 
lange stykke tid uden held. Illussaq tegnestue ApS har dog vedkendt sig at der er problemer med 
kondensdryp fra emhætten samt fra ventilationen i badeværelserne. Dette er prøvet løst med 
varmekabler i toppen af ventilationsrørene, men det kan ikke fastslås om dette er en god og holdbar 
løsning. 
Den 9. april 2008 blev der foretaget en gennemgang af bygningen, hvor NIN, teknik- og 
miljøforvaltningen og Illussaq tegnestue ApS deltog. Dette resulterede i at Illussaq tegnestue ApS 
er komme med løsningsforslag til at løse problemerne samt at de påtager sig en del af skylden.    
 
Regelgrundlag 
Bygningsreglement 2006 
I henhold til § 20 stk. 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
kommunale sektor, kan Sisimiut Kommune ikke meddele tillægsbevilling efter den 1. maj 2008. 
Tillægsbevilling skal godkendes af overgangsudvalget.   
 
Faktiske forhold 
De faktiske forhold i lejligheder er som følger: 

• Fugt i lejlighederne, viser sig især på badeværelset og som islag på vinduerne. Fugten bliver 
forværret i vinterperioden hvor vinduerne ikke kan åbnes pga. is.  

• Kondensdryp fra emhætten om foråret 
• Vinduer har nogle steder svært ved at lukke pga. sand. 
• Den er ingen naturlig ventilation i rummene. Den ventilation der er, sidder i siden af 

vinduerne og sander hurtigt til og er dermed ubrugelig. 
 
Beboerne har levet med generne fra ovenstående i de sidste 5 år.  
 
Administrationens vurdering 
I rapporten fra Illussaq tegnestue ApS, anbefaler de for at løse problemer en med fugt i lejligheder, 
ved at vinduerne bliver skiftet ud samt at der bliver etableret naturlig ventilation i væggene. 
Deres løsningsforslag vedrørende kondensdryp fra emhætte og badeværelse er at etablere et centralt 
udsugningsanlæg der køre konstant, og dermed forhindre at fugtigheden sætter sig i udluftning 
kanalerne og dermed skaber kondensdryp. 
 
Teknik- og miljøforvaltningen finder at det er en god løsning at etablere ventilation i alle rum. Dette 
er også mulig at gøre for en fornuftig pris. Dette anbefales at udluftningen i væggen bliver etableret 
hurtigst muligt. 
Teknik- og miljøforvaltningen finder også løsningen med at etablere konstant udsugning i 
ventilationskanalerne er en god løsning der vil fjerne problemerne med kondensdryp. Dette 
anbefaler at der bliver sat et firma på til at finde den billigste løsning og etableringen foregår i år. 
2009.  
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Teknik- og miljøforvaltningen vil anbefale at man venter med at skifte vinduerne ud, da teknik- og 
miljøforvaltningen mener at de øvrige tiltag kan være nok til at løse problemerne. Det bør dog 
evalueres igen efter en årrække, om vinduerne skal skiftes.  
 
I brevet tilbyder Illussaq tegnestue ApS at lave projektforlaget til udskiftning at vinduer og ventila-
tion, uden udgifter for bygherren. Bygherren skal så selv stå for udgifterne til etableringen. Forvalt-
ningen er at den opfattelse, at der kan være foregået projekteringsfejl ved byggeriet, men mener 
ikke det er muligt at få Illussaq tegnestue ApS til at betale for udgifterne til etablering. Derfor har 
teknik- og miljøforvaltningen takket ja til at få et projekt udarbejdet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der søges om et beløb på 80.000,- kr. til at få etableret væg udluftning i alle lejlighederne.  
 
Kontonummer. Kontonavn Beløb 
 Udbedring af fejl og mangler på B669 80.000,00 kr. 
89-00-00-90-01 Kassebeholdning - 80.000,00 kr. 
 
Yderligere ønskes det at der blevet afsat et beløb på 350.000,00 kr. på budgettet for 2009, til at 
etablere konstant ventilation i udsugningskanalerne fra køkken og bad.   
 
Teknik- og miljøforvaltningens indstilling 
Teknik- og miljøforvaltningen foreslår teknik- og miljøudvalget, 
at der søges en tillægsbevilling på 80.000,- til etablering at udluftning i alle lejligheder i bygning 
B669 i Kangerlussuaq. 
at der afsættes 350.000,00 på budget 2009 til at etablere konstant ventilation i udsugningskanalerne 
fra køkken og bad. 
 
Dette videresendes til økonomiudvalget og overgangsudvalget til behandling. 
 
Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 3. juni 2008 godkendt forvaltningens indstilling. 
 
Administrationens indstilling 
Centralforvaltningen indstiller at tillægsbevillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen og 
overgangsudvalget. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har på sit møde den 18. juni 2008 tiltrådt administrationens indstilling. 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget anbefaler at Overgangsudvalget godkender ansøgningen om tillægsbevilling til 
renovering af B669 i Kangerlussuaq, jfr. ovenstående tabel. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. C-oversalg 
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Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling til ny fjernvarmeledning - Sisimiut 

Journalnr. 17.05.00 

Baggrund 
Der skal opføres 30 nye studieboliger. Disse skal tilsluttes til fjernvarmenettet efter lokalplanens 
bestemmelser. Som fjernvarmenettet er nu, vil kapaciteten i fjernvarme ledningen med stor 
sandsynlighed være stor nok til at de kan kobles på. Dette er der dog ikke kommet en endelig klar 
melding på fra Nukissiorfiit på endnu. I samme område er der planer om at opføre et ingeniørkolle-
gium. I nærheden at de 30 studieboliger ligger ældreboligerne og der er planer om at der skal 
bygges flere. Hvis det skal være muligt at tilslutte disse nybyggerier skal fjernvarmeledningen 
udvides.  
 
Regelgrundlag 
Lokalplan A15c § 7 stk. 2 
”I henhold til § 20 stk. 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
kommunale sektor, kan Sisimiut Kommune ikke meddele tillægsbevilling efter den 1. maj 2008. 
Tillægsbevilling skal godkendes af overgangsudvalget.”   
  
Faktiske forhold 

• Der skal opføres 30 nye studieboliger 
• Der er planer om at opføre et ingeniørkollegium 
• Kapaciteten i fjernvarmeledningen er for lille til at forsyne de nye studieboliger, 

ingeniørkollegiet og ældreboligerne.  
• Efter lokalplanen er der tilslutningspligt 

 
Administrationens vurdering 
Efter lokalplanen er der tilslutningspligt for alt nybyggeri til fjernvarme, hvis dette er fremført i 
området. Som situationen er nu, der ikke nok kapacitet i den fjernvarmeledning der ligger i 
området, og det vil derfor ikke være muligt at tilslutte nye ingeniørkollegium. Der er også et ønske 
om at bygge flere ældreboliger i området. De 3 blokke med ældreboliger der er der nu, har ejet 
varmeanlæg og dette skal sandsynligvis udvides, hvis der bliver bygget en blok mere. Ved at udvide 
fjernvarmeledningen kan alle blokke blive forsynet med fjernvarme i stedet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der er vedlagt et C-overslag på udvidelsen af fjernvarmeledningen på 995.000,- kr.  
Hvis pengene bliver bevilget i år vil det spare en del på driftsudgifterne, under opførelsen af de 30 
studieboliger. Alternativt kan pengene sættets af på budget 2009, med øget driftsudgifter til følge. 
Hvis man vælger ikke at bevilge pengene, vil der stadig være udgifter til at koble de 30 studieboli-
ger på fjernvarmen, men disse udgifter vil blive holdt under byggesagen.  
 
Kontonummer. Kontonavn Beløb 
 Udvidelsen af fjernvarmeledningen 995.000,00 kr. 
89-00-00-90-01 Kassebeholdning - 995.000,00 kr. 
 
Teknik- og miljøforvaltnings indstilling 
Teknik- og miljøforvaltningen foreslår teknik- og miljøudvalget, 
at der søges en tillægsbevilling på 995.000,- kr. til udvidelse at fjernvarmeledningen, så det bliver 
muligt at tilkoble ingeniørkollegiet og i fremtiden ældreboligerne.  
 
Dette videresendes til økonomiudvalget og overgangsudvalget til behandling.  
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Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen 
Teknik- og miljøudvalget har behandlet sagen på sit møde den 3. juni 2008. 
Forvaltningens indstilling godkendt, med bemærkning om at anlægsmidler søges tilbagebetalt af 
Nukissiorfiit. 
 
Notat til afgørelse. 
(begrundet i forventet opførelse af 30 studieboliger og ingeniørkollegium, er det nødvendigt at der 
fremføres nye forsyningsledninger, men vi har ikke kunnet få endelig tilsagn fra Nukissiorfiit. Vi 
rykker for en endelig beslutning fra Nukissiorfiit) 
 
Administrationens indstilling 
Centralforvaltningen indstiller at tillægsbevillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen og 
overgangsudvalget. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har på sit møde den 18. juni 2008 tiltrådt administrationens indstilling. 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget anbefaler at Overgangsudvalget godkender ansøgningen om tillægsbevilling til 
ny fjernvarmeledning, jfr. ovenstående tabel. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. C-overslag 
2. Oversigtskort 
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Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling til B-1247, lokaler til Familiecenter – Sisimiut 

Journalnr. 09.03 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på det ordinære møde i februar 2008 at påbegynde etableringen af 
et Familiecenter i Sisimiut. 
 
Regelgrundlag 
I styrelsesvedtægten og afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Sisimiut Kommune fremgår det, 
at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. 
 
I forbindelse med strukturreformen skal overgangsudvalget efter 1. maj 2008 godkende alle 
tillægsbevillinger. 
 
Faktiske forhold 
Sisimiut Familiecenter blev i første omgang besluttet som et foreløbigt center, hvor ledelsen skulle 
have en koordinerende samarbejdsfunktion. Dette skete for at imødekomme en umiddelbar løsning 
på lokalemangel og et samtidigt politisk ønske om en snarlig igangsættelse af centerets arbejde. 
 
I den forbindelse godkendte Økonomiudvalget på sit ordinære møde i april 2008 at renovere B1144 
til 3 foreløbige centerkontorer, men med det udgangspunkt, at kommunen fortsat arbejdede hen 
imod en mere langsigtet løsning med et rummeligt center i én bygning. Der er således bevilget og 
anvendt 254.000 kr. på renovering af B 1144 fra anlægskontoen til familiecenter.  
 
Forvaltningen har siden beslutningen i april arbejdet på en udvidelse af den første model med 
B1144 til også at inkludere B-1247 på Qajaasat 2 i Sisimiut by.  
 
INI A/S lejemålet i B1247 er fra forsommeren 2008 blevet inddraget som en hidtil ukendt mulighed 
og bygningen vil muliggøre en foreløbig løsning på pladsmanglen omkring centeret.  
 
B1247 er beliggende i område A16 for hvilket Lokalplan A16a er gældende, og bygningens 7 rum 
er velegnede til både fællesrum og kontorlokaler. Anvendelse af B1247 til familiecenter har i juli 
måned 2008 været i nabohøring. Ved fristens udløb d. 22. juli 2008 var der ikke indkommet nogen 
indsigelser til denne anvendelse, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen administrativt har 
godkendt Teknik- og Miljøudvalgets forhåndsgodkendelse.  
 
Fakta om huset: 

- Huset er 180 m2 i to plan med to toiletter, køkken på første sal, indgang til begge etager. 
Stueetagen har fire lokaler, der egner sig til kontorer og anden anvendelse.  

o Et lokale på ca. 16 m2 
o Et lokale på ca. 20 m2 med trappe til første sal og åbent til gang med indgangsdør 
o Et lokale på ca. 20 m2, nyistandsat med lyse gulve 
o Et lokale på ca. 15 m2 

- Første etage har 3 lokaler, der egner sig til kontorer og anden anvendelse. 
o Et lokale på ca. 10 m2 
o Et lokale på ca. 12 m2 
o Et lokale på ca. 30 m2 med adgang til køkken og med trappe til stueetage. 

-  Huset fremstår renoveret og klar til ibrugtagning – der kan dog forventes udgifter til 
installationer af tele- og el-stik til kontorbrug 

- Lejeperioden er minimum 1 år, og huset kan lejes for i hvert fald 4-5 år, hvis dette er 
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nødvendigt 
- Lejeren står for den almindelige indvendige vedligeholdelse 
- INI A/S står for udvendig vedligeholdelse og anden indvendig vedligeholdelse 
- Der kan foretages visse forbedringer af husets installationer mod en løbende afskrivning 

over 10 år 
- Andre typer ændringer af eksisterende installationer skal tilbageføres ved lejeperiodens 

ophør 
- Der vil sandsynligvis være en opsigelsestid på 3-6 måneder for den kommende lejer 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der er for 2008 afsat 587.000 kr. til løn og lokaler på en tillægsbevilling, hvortil kommer 
hjemmestyrets løntilskud på 650.000 kr.  
 
Disse midler forventes af dække driftsudgifterne til Familiecenterlokalerne i B1144 og B1247, 
herunder også lønudgifterne ved nyansættelser af leder og pædagog.              
 
På konto 74-39-00-50-61 er der afsat 2. mio. kr. til etablering af et Familiecenter. Penge fra denne 
konto ønskes brugt til inventaranskaffelser  til lokalerne i både B1144 og B1247, da der ikke kan 
forventes påbegyndelse af nyanlæg vedrørende et Familiecenter i 2008.  
I henhold til BILAG 1 er der beregnet en engangsudgift til etableringen af Familiecenteret i B1247 på 
650.000,- og disse penge ønskes anvendt fra ovennævnte konto. 
 
Der er desuden beregnet et driftsbudget for 2009 samt overslagsårene. Se venligst BILAG 1 for dette 
budget. Budgettet er efter nærmere overvejelse i administrationen justeret for både lønninger og 
øvrige driftsudgifter, hvilket giver en udgift på 1.369.000 kr. Dette tilsvarer en merudgift på 
357.000 kr. i forhold til det oprindelige beløb på 1.012.000 kr. der anmodedes afsat i budgettet for 
2009 og overslagsårene. 
 
Administrationens vurdering 
Den herværende model giver ikke én samlet bygning til et stort Familiecenter, men da en sådan 
løsning mindst ligger nogle år ude i fremtiden, så vil kombinationen af B1247 og kontorerne i 
B1144, sammen med fællesaktiviteter i Medborgerhuset, give et samlet mulighedsfelt for Sisimiut 
Familiecenter, der når væsentligt videre end den oprindelige model med kun B1144 som 
koordinationskontor for centeret. 
 
Det er således administrationens vurdering, at denne foreløbige løsning giver mulighed for at 
koncentrere centerets personale på så få steder som muligt under den nuværende lokalesituation. 
Derved bliver det også muligt at etablere et grundlag for Familiecenterets aktiviteter og udvikling. 
 
Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling 
Det indstilles til socialudvalgets godkendelse, at foreslå økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen og 
overgangsudvalget 

- at godkende tillægsbevilling på 357.000 kr. til familiecentrets drift konto 49-02-03 i budget 
2009 og overslagsårene (opjustering fra 1.012.000 kr.  til 1.369.000 kr.)  

 
Det indstilles til socialudvalgets godkendelse, at foreslå økonomiudvalget,  

- at godkende indgåelsen af lejekontrakt med INI A/S på B-1247 for minimum 1 år med 
mulighed for forlængelse, 

- at godkende køb af inventar på 650.000 kr. fra anlægskonto 74-39-00-50-61 til indretning af 
familiecentrets lokaler 
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- at de resterende midler på anlægskontoen 74-39-00-50-61 på 4.096.000 anvendes til 
anlæggelse af et nyt familiecenter 

under forudsætning, at overgangsudvalget godkender ovenstående tillægsbevilling 
 
Social- og arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen 
Social- og arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 6. august 2008 godkendt forvaltningens 
indstilling. 
 
Centralforvaltningens indstilling 
Centralforvaltningen indstiller at social- og arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling godkendes. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har på sit møde den 12. august 2008 tiltrådt 
centralforvaltningens indstilling. 
 
Indstilling 
Økonomiudvalget anbefaler at Overgangsudvalget godkender ansøgningen om tillægsbevilling til 
på 357.000 kr. til familiecentrets drift konto 49-02-03 i budget 2009 og overslagsårene (opjustering 
fra 1.012.000 kr. til 1.369.000 kr.) 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkent. 
 
Bilag 
1. Driftsbudget, Familiecenter 
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Punkt 08 Ansøgning om ekstra bevilling til iværksætter - Maniitsoq 

Journalnr. 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. april 2008 godkendt støtte til en iværksætter på kr. 
55.000. Eftersom kontoen er overskredet med 8.000 kr, har kommunalbestyrelsen på sit møde den 
3. juni 2008 ekstra bevilget kr. 63.000. 
 
Regelgrundlag  
Ingen 
 
Faktiske forhold 
I henhold til Lov nr. 23 af 18. december 2003 vedrørende kommunernes erhvervsengagement, 
afsætter kommunalbestyrelsen midler til formålet. I henhold til loven skal midlerne bruges til 
investering, garantistillelse og tilskud (indenfor landbrug) indtil kr. 350.000. 
Udover investering var kontoen brugt til tilskud, således at kontoen er overskredet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Kontoen er overskredet med 63.000 kr. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget har indstillet godkendelse overfor kommunalbestyrelsen. 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling  
Kommunalbestyrelsen i Maniitsoq indstiller til overgangsudvalget om godkendelse af ekstra bevil-
ling på 63.000 kr. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Kopi af kommunaldirektørens notat. 



Overgangsudvalgets ordinære møde 04/2008, den 25. august 2008 

 18

Punkt 09  Ansøgning om tillægsbevilling til 10-40-50-byggeri - Maniitsoq 

Journalnr. 

Baggrund  
Over budgetårene 2006, 2007 og 2008 er der afsat bevilling på i alt 3.407.000,00 kr til lån til 10-40-
50-byggeri i Maniitsoq. Heraf er der til dato udstedt lånetilsagn på tilsammen kr. 2.962.596,00. 
Derudover er der indkommet en ny ansøgning på kr. 292.708,00. 
 
Regelgrundlag  
Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinanciering, ændret ved Landstingsforord-
ning nr. 1 af 21. Maj 2002, ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003 
 
Faktiske forhold 
Hvis den seneste ansøgning godkendes, vil der af budgettet restere kr. 151.696,00, hvilket ikke er 
nok til at yde flere lån, da et 10-40-50-lån typisk udgør ca. kr. 293.000,00. Det er derfor behov for 
en tillægsbevilling, hvis der skal kunne tildeles flere 10-40-50-lån i år. Behovet for tillægsbevilling 
kan opgøres som følger: 
 
1 ekstra lån  kr.   142.000 
2 ekstra lån  kr.   435.000 
3 ekstra lån  kr.   728.000 
4 ekstra lån  kr. 1.021.000 
 
Der er til orientering endnu 3 ledige byggegrunde i heliportudstykningen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Eftersom der er stor sandsynlighed for flere ansøgninger for byggelån, søges der ekstra bevilling på 
kr. 1.021.000,00. 
 
Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger 
Kommunalbestyrelsen i Maniitsoq har på sit møde den 3. juni 2008 godkendt at bevilge yderligere 
4 lån i 2008 med tilsammen kr. 1.021.000,00, via kassebeholdningen. 
 
Administrationens vurdering 
Ingen yderligere kommentarer.. 
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse. 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
 
Indstilling  
Kommunalbestyrelsen i Maniitsoq indstiller på overgangsudvalgets godkendelse af ekstra bevilling. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 10 Nyt kommunevåben 

Journalnr. 00.21 

Baggrund 
Nyt kommunevåben etableres i forbindelse med sammenlægning af Maniitsoq – og Sisimiut 
Kommune. Det foreliggende, og allerede valgte kommunevåben, skal i god tid før d. 1. januar 2009 
ligge klar til brug på en måde, så det kan anvendes i enhver forbindelse, hvor der er brug for 
kommunens nye våben. Det være sig i forbindelse med logo-papir, dvs. brevskabeloner, i 
forbindelse med dekoration af kommunens effekter, såsom bilpark, kuglepenne og husgavle og 
mange andre steder hvor kommunevåbnets signalværdi er relevant og ønskelig. Således ikke at 
forglemme en lang række elektroniske medier.  
 
Regelgrundlag  
For kommunevåbner gælder en række principper om udformning af våbenskjolde, kaldet de 
heraldiske principper. De heraldiske principper præciserer nogle retningslinier og regler, der både 
er logiske, fremmende for klar signalværdi og fremmende for langtidsholdbarheden af våbnet.  
 
Ifølge KANUKOKA er de heraldiske principper uomgængelige idet KANUKOKA skriver, citat 
(Hjemmeside: http://www.kanukoka.gl/default1.asp?o_id=13309&print=true):  
 
 Konkrete krav til kommunevåben er, at det ikke er i strid med heraldiske principper vedr. 

farvevalg og udformning. 
 
KANUKOKA skriver desuden, citat: 
 
 Det er Overgangsudvalget, som indstiller de nye kommunevåben til registrering i Patent- og 

Varemærkestyrelsen. Udover at forslaget skal leve op til særlige formkrav, skal der 
vedlægges en erklæring fra Rigsarkivet om det ansøgte kommunevåben eller -segl. Det er 
desuden muligt for kommunerne at søge råd og vejledning hos statens heraldiske konsulent, 
der er tilknyttet Rigsarkivet.  

 
I det konkrete tilfælde, der vedrører Qeqqata Kommunias nye kommunevåben, har kommunen 
derfor indhentet udtalelse hos Rigsarkivet, seniorforsker Nils G. Bartholdy, der i sit svarbrev 
skriver flg., citat: 
 
 Rigsarkivet bemærker, at den grundlæggende ide at gengive et fjeld omgivet af stjerner er 

god. For at kunne leve op til heraldikkens særpræg skal fjeldet eller fjeldene ikke gengives 
naturalistisk, men må tegnes i stiliseret form. Isfjeldet i den nuværende Ilulissat/Jakobshavn 
Kommune giver et godt indtryk af, hvordan man kunne stilisere en fjeldformation, jfr. den 
vedlagte fotokopi. Se også den vedlagte fotokopi af den sveske kommune Älvsbyns våben. Et 
våben er ikke et landskabsbillede, men skal i abstrakt form udtrykke motivets væsen. Den 
figur, der skal symbolisere fjeldet, behøver ikke nødvendigvis at nå ud til skjoldets kanter. 
Den smalle blå stribe og de to hvide striber, der ses på forslaget, er overflødige. Ved at 
udelade dem vil der kunne opnås en ønskværdig forenkling af hovedmotivet. 

 
 I heraldikken er det en grundregel, at figurerne fylder den flade, der er til rådighed, ud så 

meget som muligt. Derfor bør de to stjerner foroven og de skes stjerne forneden fylde de blå 
flader ud ved at blive tegnet væsentligt større. Placeringen af de to øverste stjerner giver 
næsten sig selv. De seks stjerner forneden kunne f. eks. placeres med tre over to over én, 
hvilket ville passe til skjoldets form.  



Overgangsudvalgets ordinære møde 04/2008, den 25. august 2008 

 20

 
Figurerne i våbenet behøver ikke at være anbragt efter et symmetrisk princip.  
 
Grå er ingen heraldisk farve. Fjeldet bør ligesom stjernerne være hvide på blå baggrund. 
(Brev: 14. juli 2008) 

 
I Sermitsiaq nr. 25. 2008 side 48, citeres Nils G. Bartholdy vedr. farvevalg: 
 
 Fjeldene skal være hvidt / sølv, ikke delvis gråt (som ikke er nogen heraldisk farve).  
 
I en senere meddelelse præciserer Nils G. Bartholdy sit svar, mht. hvorvidt kommunen er forpligtet 
til at følge de heraldiske principper, citat: 
 
 Ifølge § 4 stk. 1 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 kan et kommunevåben ikke 

registreres som sådant, hvis det er i strid med heraldiske principper. Ifølge samme 
bekendtgørelses § 2 stk. 2 nr. 3 skal en ansøgning om optagelse af et kommunevåben i 
kommunevåbenregistret bl. a. være ledsaget af en erklæring fra Rigsarkivet om det ansøgte 
våben. Rigsarkivet afgiver kun en erklæring, hvis forslaget til våben er heraldisk korrekt. 
Det betyder, at hvis kommunen ønsker et våben indregistreret i kommunevåbenregistret for 
dermed at opnå den særlige beskyttelse af våbenet, der er forbundet med en sådan 
registrering, må forslaget kunne godkendes af Rigsarkivet. 
  
Det forslag, som den 8. juli 2008 blev forelagt Rigsarkivet, opfylder ikke de heraldiske krav. 
Derfor har jeg peget på nogle muligheder, hvorved der kan tegnes et korrekt og markant 
våben med bibeholdelse af de væsentlige elementer. Kommunen står sig ved at vælge et 
heraldisk korrekt våben. Jeg ser meget gerne på nye forslag. (Mail: 7. august 2008) 

 
Faktiske forhold 
Med afsæt i ovenstående har kommunen iværksat en rentegning af det foreliggende vindervåben. 
Rentegning fremlægges hermed.  
 
Beskrivelse af foreliggende rentegning (Info Design Aps, Nuuk): 
 
Ved rentegningen har vi taget Rigsarkivets heraldiske eksperts udsagn til efterretning, og har 
arbejdet videre, så de grafiske bearbejdninger gør logoet brugbart i såvel store som små gengivelser.  
 
Figurindhold: 
Kendetegnene ”Nasaasaq” (Kællingehætten) og ”Iviangiusat” (Pattefjeld) er stiliseret i 
overensstemmelse med deres navne og de heraldiske og grafiske krav. 
Stjernerne er bragt ind som tydelige og samlende figurelementer. 
 
Farver: Logoet består af de to heraldiske farver cyan blå og sølv 
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Overgangsudvalgets behandling af sagen 
Forslag til byvåben blev behandlet i Overgangsudvalget den 20. maj og den 10. juni 2008. 
 
Indstilling  
Det foreliggende rentegnede kommunevåben for Qeqqata Kommunia indstilles til godkendelse i 
Overgangsudvalget. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt efter afstemning 
13 for 
2 undlod at stemme (Morten Siegstad, Evelyn Frederiksen) 
 
Bilag 
1. Rentegning af kommunevåben. 
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Punkt 11 Fælles værdier og politikker i Qeqqata Kommunia 

Journalnr. 01.00 

Baggrund 
De to eksisterende chef-/ledergrupper og kommunalbestyrelser i Maniitsoq og Sisimiut Kommuner 
har i arbejdet med sammenlægningen lagt op til fælles værdier og politikker for den nye Qeqqata 
Kommunia.  
 
Efterfølgende har Qeqqata Kommunia’s Overgangsudvalg på et seminar d. 6. juni 2008 justeret 
disse værdier og politikker. 
 
Regelgrundlag 
I henhold til § 18 stk. 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den 
kommunale sektor, udarbejder Overgangsudvalget overordnede politikker for den nye kommunes 
fremtidige aktivitetsniveau.  
 
Faktiske forhold 
Organisationsseminaret for overgangsudvalget viste, at der var enighed med de eksisterende 
kommunalbestyrelser om de værdier, der skal kendetegne den nye Qeqqata Kommunia.  
De 8 værdier er i vilkårlig rækkefølge:  

• Frihed 
• Internationalisering 
• Muligheder 
• Ansvar 
• Effektivitet 
• Nærhed 
• Vækst 
• Inddragelse 

 
På seminaret pegede Overgangsudvalget på vigtigheden af følgende 4 tværgående politikker: 

• Uddannelse 
• Personale 
• IT & Kommunikation 
• Borgerservice 

 
Ligeledes pegede Overgangsudvalget på seminaret på følgende 8 vigtige sektorpolitikker: 

• Sundhed 
• Erhverv 
• Miljø 
• Ældre 
• Børn- & Unge 
• Kultur & Fritid 
• Boliger 
• Handicappede 

 
Sisimiut Kommune og Maniitsoq Kommune har en fælles handicappolitik samt en fælles børn- & 
ungepolitik under godkendelse. 
Maniitsoq Kommune har desuden en personalepolitik. 
Sisimiut Kommune har desuden en personalepolitik, en ældrepolitik og en turismepolitik 
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Ved udarbejdelsen af nye politikker, vil det være fornuftigt at inddrage erfaringerne herfra samt 
samarbejdsaftalen mellem Siumut og Atassut.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der er ikke nogle direkte økonomiske konsekvenser af udarbejdelsen af politikker, udover den 
forbrugte tid i administrationen. Efterfølgende vil der være økonomiske og administrative konse-
kvenser ved tilhørende politisk godkendte handlingsplaner. 
 
For administrationen samt såvel politikere som borgere vil viden om storkommunens overordnede 
værdier og politikker være vigtige pejlemærker at bevæge sig i retning af. Det er derfor vigtigt, at 
have disse visioner og mål nedfældet inden den nye kommune træder i kraft pr. 1. januar 2009.  
 
Med udgangspunkt i værdier og overordnede politikker kan administrationen og udvalgene herefter 
udarbejde forslag til handlingsplaner i første halvår af 2009. Her vil de fysiske tiltag skulle indar-
bejdes i en planstrategi, der efterfølgende er grundlag for udarbejdelsen af en egentlig 
kommuneplan for Qeqqata Kommunia. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udarbejdelse af konkrete politikker bør igang-
sættes snarest i fagudvalgene. Ligeledes bør fagudvalgene have mulighed for at komme med deres 
faglige input til de forskellige politikker, som de ikke har ansvaret for.  
 
Økonomiudvalgets behandling af sagen 
Overgangsudvalgets Økonomiudvalg har behandlet sagen på sit møde den 12. august 2008. 
De forskellige fagudvalg udarbejder overordnede politiske målsætninger. 
 
Indstilling  
Økonomiudvalget indstiller til Overgangsudvalgets godkendelse,  
 
at økonomiudvalget har ansvaret for de 4 tværgående politikker (uddannelse, personale, IT & 
kommunikation og borgerservice) 
 
at familieudvalget har ansvaret for udarbejdelse af en ældrepolitik og en handicappolitik (evt. blot 
godkendelse af den eksisterende fælles handicappolitik) 
 
at teknik- og miljøudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af en miljøpolitik og en boligpolitik 
 
at uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af en kultur- & fritidspoli-
tik 
 
at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og råstof- og infrastrukturudvalget har ansvaret for 
udarbejdelsen af en erhvervspolitik 
 
at familieudvalget og uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af en 
børn- & ungepolitik og en sundhedspolitik  
 
at fristen for fagudvalgene at komme med forslag til eventuelle nye sektorpolitikker skal være d. 
30. september 2008  
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at fristen for fagudvalgene at komme med input til de andre udvalgs sektorpolitikker skal være d. 
31. oktober 2008 
 
at fristen for fagudvalgene til at aflevere de udarbejdede fælles politikker for Qeqqata Kommunia 
skal være d. 31. december 2008  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger. 
 
Bilag 
1. Oversigt over værdier og politikker fra seminaret den 6. juni 2008  
2. Samarbejdsaftalen ”Storkommune i udvikling” mellem Siumut og Atassut af 22. maj 2008 
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Punkt 12 Høring af ensprisreformens evaluering 

Journalnr. 25.00 

Baggrund 
Landstinget vedtog i 2004 om at omlægge prissystemet for el, vand og varme. Beslutningen 
indebar, at tarifferne i perioden 2005-2009 skal gå i retning af mere kostægte priser. I forbindelse 
med beslutningen i 2004 blev det vedtaget, at der skulle ske en evaluering i 2008. Baggrunden for 
at indføre ensprisreformen var, at det gamle ensprissystem blev vurderet til, at være 
samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt. Samfundsøkonomisk omfordeling af Landskassens midler, 
vurderes til at være uigennemskuelig, og derved kunne andre omfordelingstiltag undermineres. 
Priserne for el, vand og varme afspejlede ikke de reelle omkostninger. Samtidig blev der vedtaget 
en skattereform, hvori bundfradraget blev hævet, således at lavindkomstgrupper blev kompenseret 
for stigende el- og vandpriser.  
 
Formålet med ensprisreformen på el, vand og varme var: 

• Synliggøre de faktiske omkostninger 
• Sikre at erhvervslivets investeringer sker på et oplyst grundlag 
• Sikre at lokale investeringer og forbrug svarer til de samfundsøkonomiske omkostninger 
• Sikre at erhverv, der bruger meget el og vand, ikke placeres, hvor el og vand koster mest at 

producere 
• Synliggørelse af subsidier 

 
Formålet med evaluering er at kunne belyse, hvorvidt målene med ensprisreformen i kombination 
med skattereform er opnået.  
 
Regelgrundlag  
Finanslov for 2005. 
 
Faktiske forhold 
Faktiske forhold for ensprisreformen er som følgende og evalueret:  

• Trods ønske om kostægtepriser er der stadig en stor omfordeling af mellem forbrugerne og 
Landskassen og fra forbruger i Nuuk. Omfordeling fra elkunder i Nuuk bidrager med 14,26 
mio. kr. og varmekunder fra Nuuk bidrager med 45,32 mio. kr. og fra Landskassens 
driftbevilling til Nukissiorfiit udgører med 73,05 mio. kr., således samlet i alt ca. 133 mio. 
kr. omfordeles til resten af samfundet.  

• Forbrugere af el og vand i maksimalprisområder betaler mindre end omkostninger, idet 
priser bliver holdt kunstigt nede med tilskud ved omfordeling. Og en andel af forbrugerne i 
maksimalprisområder betaler ikke udgifter til el eller vand, idet nogle henter vand ved 
taphuse mens kommuner hjælper de svageste med regninger til el og vand.  

• Den del af befolkningen som betaler el på maksimalpriser bor overvejende i bygder, og der 
er kostægte priser på el i resten af landet, bortset fra Nuuk, Kuummiut og Tasiusaq som 
betaler minimunspriser. 

• El:   
9,6 % af befolkningen betaler maksimalpris på 3,52 kr. pr. kWh., 5.276 personer 
fordelt på 2 byer og 39 bygder, her er Napasoq, Itilleq og Sarfannguit en del heraf.  
62,0 % af befolkningen betaler kostægte priser, 34.203 personer fordelt på 14 byer og 
14 bygder, her er Maniitsoq, Atammik, Kangaamiut og Sisimiut en del heraf.  
28,4 % af befolkningen betaler minimumpris på 1,44 kr.pr.kWh., 15.697 personer 
fordelt på 1 by og 2 bygder.  
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• Vand:  
40,4 % af befolkningen betaler maksimalpris på 31,97 kr. pr. m³, 22.283 personer 
fordelt på 11 byer og 55 bygder, her er Maniitsoq, Atammik, Napasoq, Kangaamiut, 
Itilleq og Sarfannguit en del heraf.  
46,7 % af befolkningen betaler kostægte priser, 25.780 personer fordelt på 4 byer og 0 
bygder.  
12,9 % af befolkningen betaler minimumspriser på 11,68 kr. pr. m³, 7.113 personer 
fordelt på 2 byer og 0 bygder, her er Sisimiut en del heraf.   

• For vand gælder det, at der i det meste af landet er maksimalpris. Qaqortoq, Nuuk, Aasiaat 
og Ilulissat betaler kostægtepriser, og minimumspriser i Paamiut og Sisimiut.  

• Flertal af befolkningen påvirkes ikke meget af ensprisreformen. Og når ensprisreformen 
sammenholdes med skattereformen har størstedelen af befolkningen fået et større 
rådighedsbeløb.  

• Det er først og fremmest højindkomstgrupper på lokaliteter, hvor der betales maksimalpriser 
for både el og vand, der er ramt af ensprisreformen.  

• Ensprisreformen har ikke påvirket bosætningsmønster. Der er langsom fraflytning fra 
bygderne, nogenlunde det samme som før indførelse af ensprisreform. 

• Erhvervslivets konkurrenceevne er ikke synligt påvirket af ensprisreformen, dog mulighed 
for, at for eksempel dagligvarepriser kan blive påvirket en smule. 

• Størstedelen af fiskeindustrien placeret i bygderne har oplevet prisstigninger på vand frem 
til i dag i forhold til 2003. Fra 5,87 kr. pr. m³ i 2003 og op til 31,97 kr. pr. m³ for visse dele 
af fiskeindustrien i 2008. Årsagen er at mange fiskefabrikker og forarbejdningsanlæg i 
bygder betaler den samme maksimalpris for vand som de øvrige forbrugere pga. at de lokale 
omkostninger ved at producere vand er over 3 gange så høje som maksimalprisen.  

• Inden ensprisreformen blev indført betalte fiskeindustrien 0,66 kr. pr. kWh. Langt 
størstedelen af fiskeindustrien i landet betaler mere end dette i dag.  

• Samlet set er tarifferne for både el og vand steget for fiskeindustrien med indførelse af 
ensprisreformen. Tarifferne på vand er dog steget forholdsvis mest, som særligt har ramt de 
vandintensive produktionsformer.  

• Fiskeindustrien betaler kun 1/3 af de lokale omkostninger for el og vand. I 2008 koster det 
for samfundet ca. 102 mio. kr. som finansieres af Landskassen og andre kunder fra Nuuk.  

• Samlet set har ensprisreformen skabt større viden om de reelle omkostninger – men giver 
ikke fulde effekt.  

• Efter overgangsperiode uden maksimal og minimalpris (2005-2009) vil langt den største del 
af befolkningen opleve billigere tariffer for el og vand. 

 
Olieprisen for Nukissiorfiit har stor betydning for enhedsomkostninger for de lokale el- og 
vandproduktion. Olieprisen har dog ikke steget meget i de senere år i Grønland, hvor den har været 
lav og stabil på trods af store prisstigninger på verdensmarkedet for råolie. Dette skyldes en 
prissikring som KNI A/S indgik i november 2006, hvor selskabet har sikret sig, at det frem til 
udgangen af 2009 ikke betaler mere end 62,60 USDollar pr. tønde råolie, og verdensmarkedsprisen 
for råolie i 2008 er på over 150 USDollar pr. tønde. KNI regner med at den sidste del af råolie KNI 
A/S købte i 2009 vil være opbrugt. Herefter skal KNI A/S købe olien til den gældende 
verdensmarkedspris, hvilket kan medføre kraftige prisstigninger her i landet, såfremt 
verdensmarkedspriser forsætter høje. KNI A/S arbejder på at indgå nye aftaler, som kan begrænse 
effekterne af prissikringens udløb, således forbrugerpriserne stiger mindst muligt.  
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Det fremgår af graferne at elpriser for beboede steder i Qeqqata Kommunia undtagen 
Kangerlussuaq støt stigende på nær Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut. Hvad angår vandpriser har 
der være tendens til stigende priser for samtlige på nær Sisimiut, som har haft støt aftagende.  
 
Modeller for fremtidig prisstruktur 
Modeller for fremtidig prisstruktur forventes at blive truffet af Landstinget i 2009, når 
ensprisreformen er gennemført.  
 
Forskellige mulige scenarier for prisstruktur efter 2009 
 
Genindførelse af nationale enspris 
På baggrund af forbruget i 2006 har Nukissiorfiit udregnet de forventede omkostninger i 2008 og 
hvis man genindføre enspris ville en enspris for 2008 være: 
 
Tabel for national enspris med og uden tilskud og inklusive erhvervslivet med samme forbruger pris.  
El med tilskud Vand med 

tilskud 
El uden tilskud Vand uden 

tilskud 
El inkl. erhverv 
uden tilskud 

Vand inkl erhverv 
uden. tilskud 

2,51 kr./kWh 23,29 kr./ m³ 2,97 kr./kWh 23,29 kr./ m³ 2,23 kr./kWh 26,29 kr./ m³ 
Kilde: Redegørelse om evaluering af ensprisreformens konsekvenser, Grønlands Hjemmestyret. 
 
Hvis der gives tilskud ville tilskud fra Landskassen være på 17 mio. kr., som det var tilfældet før 
ensprisreformen blev indført. Til sammenligning giver der i dag Landskassetilskud til Nukissiorfiit 
med 73 mio. kr. til at holde maksimalprisen nede. I 2007 gav de særligt lave tariffer til 
fiskeindustrien et tilskud på ca. 83. mio. kr. Hvis fiskeindustrien betaler samme takst som de øvrige 
forbruger, vil det medføre et fald i ensprisen for el til niveauet for 2003 og en lille stigningen på 
vand.  
 
Fordele:  
Enkelt at administrere, stabile priser, solidariske princip, ro omkring el- og vandpriser, kunder på 
lokaliteter med vandkraft stille ikke bedre end øvrige forbruger, selvom der er et billigere 
produktionsapparat. Enspris inklusive erhvervslivet Nukissiorfiit vil blive frigjort fra tilskud på 
finansloven.  
 

 27
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Ulemper:  
Samfundsøkonomisk uhensigtmæssigt, fordi omfordeling af midler er uigennemskueligt, og derved 
kunne andre omfordelingstiltag undermineres. Priserne afspejler ikke de reelle omkostninger. 
Lokale investeringer og forbrug være urentable ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.  
 
Kommunale enspriser 
I denne scenarier beregnes en enspris i hver enkelt af de fire storkommuner. Alle de fire 
storkommuners takster beregnes til at være kostægte priser, på samme måde som det sker for hver 
enkelt lokalitet i dag. Den nuværende maksimal- og minimalpris forsætter, og forsat særligt lave 
tariffer for fiskeindustrien.  
 
Tabeloversigt hvis priserne fordeles for fire storkommuner 
 Fiskeindustri El 

(kr./kWh) 
Andre forbrugere El 
(kr./kWh) 

Fiskeindustrien 
Vand (kr./ m³) 

Andre forbrugere 
Vand (kr./ m³) 

Qaasuitsup Kommunia 0,90 2,70 12,20 31,90 
Qeqqata Kommunia 0,80 2,40 5,88 17,63 
Kommuneqarfik 
Sermersooq 

0,58 1,73 5,98 17,94 

Kommune Kujalleq 0,87 2,62 11,68 31,90 
Kilde: Redegørelse om evaluering af ensprisreformens konsekvenser, Grønlands Hjemmestyret. 
 
Fordele: Prisstrukturen vil være solidarisk inden for samme storkommune. 
Ulempe: Samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig, idet det kan være stor forskel mellem 
kommunerne. Ordningen vil kræve et større tilskud til fiskeindustri på 118 mio. kr. Der vil også 
være mindre gennemsigtighed i forhold til nuværende ordning.  
 
Tabeloversigt hvis priserne fordeles for fire storkommuner inklusive erhverv, hvor man ophæve særligt tarif for 
fiskeindustrien.  
 Fiskeindustri El 

(kr./kWh) 
Andre forbrugere El 
(kr./kWh) 

Fiskeindustrien 
Vand (kr./ m³) 

Andre forbrugere 
Vand (kr./ m³) 

Qaasuitsup Kommunia 2,70 2,70 31,90 31,90 
Qeqqata Kommunia 2,40 2,40 17,63 17,63 
Kommuneqarfik 
Sermersooq 

1,73 1,73 17,94 17,94 

Kommune Kujalleq 2,62 2,62 31,90 31,90 
Kilde: Redegørelse om evaluering af ensprisreformens konsekvenser, Grønlands Hjemmestyret. 
 
Fordele: Enkelt at administrere, solidarisk, stabile priser, ingen forfordeling af enkelte brancher. 
Ordningen medfører at tilskuddet fra Landskassen falder bort. 
Ulempe: Samfundsøkonomisk uhensigtmæssig, mulighed for at fiskeindustri flytter.  
 
Nuværende struktur 
Nuværende model bibeholdes uden ændringer, derved stadigvæk konsekvens for Landskassen med 
73 mio. kr. til driftbevilling for Nukissiorfiit.  
 
Fordele: Enkel struktur, tilnærmelsesvis kostægte priser, en vis grad gennemsigtighed. 
Ulemper: en overgangsordning, ustabile priser, få forbrugere skal betale store anlægsinvesteringer. 
Priserne beregnes på baggrund af to år gammelt data, og kun ud fra et enkelt år, som har risiko for 
prisudsvingning indenfor minimums- og maksimalpris.  
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Nuværende struktur, med tre-årig beregningsperiode 
Nuværende struktur bibeholdes uden ændringer i strukturen. Beregningsmodellen ændres således at 
priserne ikke længere baseres på enhedsomkostningerne for forrige år, men ud fra et glidende 
gennemsnit af de tre foregående års enhedsomkostninger. Landskassen skal dog forsat betale et 
tilskud i samme størrelsesorden som i dag for at holde maksimalpriser nede.  
 
Fordele: Enkel struktur, tilnærmelsesvis kostægte priser, relativt stabile priser, private forbruger 
som erhvervsliv kan have bedre mulighed for at budgettere.  
Ulemper: Få forbrugere skal betale store anlægsinvesteringer, større administration ved beregning 
af tariffer.  
 
Nuværende struktur, med lavere maksimalpris finansieret via en højere minimalpris 
Samme model som med tre-årig beregningsperiode med den tilføjelse, at maksimalpriserne sænkes 
til 3,25 kr. eller 3 kr. som finansieres gennem yderligere omfordeling ved at hæve minimalpriserne 
med et det beløb, som vil dække de samlede omkostninger ved sænkningen af maksimalprisen.  
Maksimalpris på el sættes til  3,25 kr./kWh. 
Minimumsprisen på el   1,50 kr./kWh. 
Maksimal på el sættes til   3,00 kr./kWh. 
Minimumsprisen på el sættes til  1,60 kr./kWh. 
De særligt lave tariffer til fiskeindustrien fastholdes, men kan udskiftes med en storkunderabat.  
 
Fordele: Enkelt struktur, tilnærmelsesvis kostægte priser, relativt stabile priser. Reduktionen af 
maksimalprisen vil hjælpe den del af befolkningen, som er ramt hårdest af prisstigninger.  
Ulemper: Mulighed for store udsving fra år til år, får forbrugere skal betale store 
anlægsinvesteringer, mindre gennemsigtighed og omfordeling via tariffer.  
 
Nuværende struktur, med lavere maksimalpris finansieret via reduktion af tilskud til særligt 
lave tariffer til fiskeindustrien 
Denne er samme model som oven, dog finansiering sker via reduktion af tilskud til fiskeindustrien, 
som afløses af en storkunderabat, dvs. erhvervslivets aktører direkte forhandler med Nukissiorfiit 
om en storkunderabat, og Nukissiorfiit skaber mere fordelagtige betingelser for kunder på 
lokaliteter, hvor der er overskydende kapacitet. Det vil koste henholdsvis 4,0 mio. kr. og 8,5 mio. 
kr. at sænke priserne til 3,25 kr. og 3,00 kr. som svarer reduktionen af tilskud på henholdsvis 4 % 
og 8 %.  
Fordele: Enkel struktur, tilnærmelsesvis kostægte priser, øget incitament til energibesparelser. 
Reduktionen af maksimalprisen vil hjælpe den del af befolkningen, som er ramt hårdest af 
prisstigninger. 
Ulemper: Egentligt kun overgangsordning, ustabile priser, få forbrugere kan betale store 
anlægsinvesteringer.   
 
Nuværende struktur, men med lavere priser finansieret via en fond 
Der oprettes en fond til udligning af priser. En fond vil skulle finansieres via Landskassen eller fra 
Minimalpriskunderne. Det samme er tilfældet i dag med finansieringen af maksimalpriserne og de 
særligt lave tariffer til fiskeindustrien. Ingen ændret af omfordeling i forhold til i dag, men der kan 
blive ændret på størrelsen af omfordelingen.  
Fordele: Solidaritet. 
Ulemper: Genindførelse af nationale enspris, samfundsøkonomisk uhensigtmæssigt.  
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Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer ensprisreformen har medført et mere gennemsigtighed omkring reelle 
omkostninger på el og vand på landsbasis, således man kan på en bedre måde gennemskue 
hvorledes prisudvikling er på området. Administrationen skal dog også bemærke at ensprisreformen 
er endnu ikke gennemført, da overgangsperioden vil først være på ende i 2009. Når 
overgangsperioden er over vil der på landsbasis have den virkning at flere i befolkning vil have 
fordel i enprisreformen, dog en mindre del af befolkning på landsbasis vil have forringelse på 
levevilkår.  
 
Indstilling  
Det indstilles at Overgangsudvalget debatterer ensprisreform og komme med udtalelse, specielt 
også de forskellige mulige scenarier fremtidig prisstruktur. 
 
Afgørelse  
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
 
Brevene fra Overgangsudvalgets formand udformes og sendes til medlemmernes endelige udtalelse 
forinden de sendes. 
 
Brevene sendes ligeledes elektronisk. 
 
Bilag 
1. Redegørelse om evaluering af ensprisreformens konsekvenser. 
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Punkt 13 Høring af forslag til Landstingslov om lokale og regionale samt internationale 
flyvepladser 

Journalnr. 24.10 

Baggrund 
Kanukoka har i mail af 31. juli 2008 fremsendt forslag til Landstingslov om lokale og regionale 
samt internationale flyvepladser til høring.  
 
Kanukoka har høringsfrist den 28. august 2008, hvorfor Overgangsudvalget høringssvar må være 
Kanukoka i hænde senest onsdag den 27. august 2008. 
  
Regelgrundlag 
Landstingslove besluttes af Landstinget efter høring hos relevante organisationer. I dette tilfælde 
bl.a. hos Kanukoka, der har videresendt høringen til overgangsudvalgene.   
 
Forslag til Landstingslov om lokale og regionale samt internationale flyvepladser afløser samtidig 
Landstingslov nr. 4 af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser. 
 
Faktiske forhold 
Forslaget til Landstingslov giver bl.a. mulighed for at flyvepladser ejet af Grønlands Hjemmestyre 
kan indskydes som apporter i aktieselskaber uanset om Hjemmestyret har aktier i aktieselskabet 
eller ej. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ifølge bemærkningerne søger Lovforslaget at opfylde en række målsætninger.  
 
For det første er forslaget udarbejdet som følge af Landstingets behandling af EM2007/45, hvor 
Landstinget pålagde Landsstyret at fremlægge et forslag til Landstingslov om anlæggelse af nye 
flyvepladser.  
 
For det andet imødekommer forslaget Strukturudvalgets anbefaling om en ændret byrde- 
opgavefordeling mellem Hjemmestyret og kommunerne, hvor kommunerne i højere grad end hidtil 
vil få mulighed for at bliver involveret i finansiering og drift af lufthavne.  
 
For det tredje er forslaget udarbejdet ud fra en erkendelse af, at landskassen ikke har mulighed for 
at finansiere alle trafikinvesteringer. Det er derfor lovforslaget omfatter mulighed for anvendelse af 
andre finansierings- og ejerskabsformer, der kan medvirke til at sikre realisering af 
lufthavnsinvesteringer, der som følge af landskassemæssige budgetrestriktioner ellers ikke ville 
kunne gennemføres.     
 
For det fjerde skal forslaget etablere gennemsigtige, entydige og klare rammer for etablering af nye 
lufthavne og/eller udvidelser af eksisterende anlæg, som eliminerer forsinkelser og usikkerheder 
forårsaget af regionalpolitisk uenighed. 
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Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at selve lovteksten er udmærket. Særligt vigtigt er det,  

at § 2, stk. 3 fastsætter, at der skal udarbejdes en redegørelse for de konsekvenser nyetablering 
eller modernisering af eksisterende flyvepladser har for landets øvrige infrastruktur 
at § 3, stk. 1 fastsætter at indskydelsen skal hvile på forretningsmæssige betingelser og være 
trafikøkonomisk fordelagtig 
at § 3 stk. 2 indskydelsen skal ske ud fra en trafikal helhedsbetragtning, der samlet ikke må 
forringe den trafikale betjening i landet 

 
Desværre er bemærkningerne til lovforslaget meget ensidigt fokuseret på udvidelse af lufthavnene i 
Nuuk og Ilulissat. Således er mulige forbedringer i Qeqqata Kommunia som den eneste 
storkommune ikke nævnt med mulige fremtidige forbedringer af flyvepladser. 
 
Det bør ligeledes fremgå af bemærkningerne, at flyvepladser kan indskydes som apporter i et 
aktieselskab i en samlet infrastrukturløsning med anlæggelse veje og havne. Det bør således direkte 
fremgå af bemærkningerne, at flyvepladserne i Kangerlussuaq og resten af Qeqqata Kommunia kan 
indskydes som apporter i forbindelse med anlæggelse af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i 
henhold til forretningsplan for A/S Umimmak Traffic.  
 
Indstilling  
Det indstilles til overgangsudvalgets godkendelse, at det i sit høringssvar meddeler Kanukoka,  
 
at lovteksten til forslag i Landstingslov om lokale og regionale samt internationale flyvepladser er 
udmærket 
 
at det af bemærkningerne til lovforslaget skal fremgå, at flyvepladser kan indskydes som apporter i 
et aktieselskab i en samlet infrastrukturløsning med anlæggelse af veje og havne, jf. forretningsplan 
for A/S Umimmak Traffic   
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til: Landstingslov nr. x.x. af x.x. 2008 om lokale og regionale samt internationale 

flyvepladser inkl. Bemærkninger til lovforslaget. 
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Punkt 14 Høring af ny bekendtgørelse om Boligklagenævnets virksomhed 

Journalnr. 32.00 

Baggrund 
Kanukoka har i mail af 1. august 2008 fremsendt forslag til ny bekendtgørelse om 
Boligklagenævnets virksomhed i høring. 
 
Kanukoka har høringsfrist den 12. september 2008, hvorfor Overgangsudvalget høringssvar må 
være Kanukoka i hænde senest torsdag den 11. september 2008. 
  
Regelgrundlag 
Bekendtgørelser besluttes af Landstinget efter høring hos relevante organisationer. I dette tilfælde 
bl.a. hos Kanukoka, der har videresendt høringen til overgangsudvalgene.   
 
Bekendtgørelsen er udarbejdet i medfør af § 82, stk. 5, og § 83, stk. 6, i landstingsforordning nr. 2 
af 12. maj 2005, som ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 om leje af 
boliger. 
 
Faktiske forhold 
Baggrunden for forslag til en ny bekendtgørelse om Boligklagenævnets virksomhed er, at 
Boligklagenævnets sekretariat ikke længere varetages af det landsstyreområde, hvorunder 
boligområdet henhører.  
 
Landsstyreformanden besluttede, at alle nævn og råd skulle overgå til Fællessekretariatet for 
Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. Landsstyreformanden meddelte dette i Landsstyret 
den 3. januar 2008. Dette indebærer, at Styrelsen for Råd og Nævn varetager sekretariatsfunktionen 
for Boligklagenævnet. 
 
Endvidere lægger forslaget op til, at der afholdes 2 årlige nævnsmøder i stedet for 5, da det har vist 
sig, at der ikke er et behov for at afholde 5 årlige nævnsmøder. Bekendtgørelsen giver 
Boligklagenævnets formand mulighed for at kunne indkalde til nævnsmøder, når formanden 
skønner det for nødvendigt. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen konsekvenser for Qeqqata Kommunia. 
 
Administrationens vurdering 
Ingen bemærkninger. 
 
Indstilling  
Det indstilles til overgangsudvalgets godkendelse, at det i sit høringssvar meddeler Kanukoka,  
 
at overgangsudvalget ingen bemærkninger har til bekendtgørelsen  
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.yy 2008 om Bolignævntes virksomhed 
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Punkt 15 Høring af udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af færdselsloven for 
Grønland 

Journalnr. 23.06 

Baggrund 
Overgangsudvalget har den 15. juli 2008 modtaget høring over bekendtgørelser udstedt i medfør af 
færdselsloven for Grønland fra KANUKOKA.  
 
Regelgrundlag  
Bekendtgørelserne udstedes i medfør af færdselsloven for Grønland, lov nr. 832 af 18. december 
1991, som ændret ved lov nr. 497 af 17. juni 2008.  
 
Faktiske forhold 
Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. oktober 2008.  
 
Det drejer sig om følgende bekendtgørelser: 

1. Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v. i Grønland.  
Bekendtgørelsen vedrører fritagelse for pligten til at anvende sikkerhedssele, og fastsætter 
nærmere regler for børns anvendelse af sikkerhedssele.  
 

2. Bekendtgørelse for Grønland om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer 
Indeholder ikke bestemmelser af relevans for kommunen bortset fra, at den fastslår, at 
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) ikke hæfter for skade 
som følge af uheld, der må antages forvoldt af motordrevne køretøjer, der tilhører Staten, 
Grønlands Hjemmestyre eller en kommune, der i almindelighed er selvforsikrer.   
 

3. Bekendtgørelse om parkeringsskiver i Grønland.  
Indeholder krav til parkeringsskivers udseende og til anvendelse af parkeringsskiver.  
 

4. Bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol i Grønland. 
Ved mail af 11. juli 2008 anmodede KANUKOKA om Qeqqata Kommunias svar på, 
hvorvidt Overgangsudvalget ønskede at få mulighed for at indføre kommunal 
parkeringskontrol.  
Qeqqata Kommunia svarede, at kommunen ikke så et behov for at indføre kommunal 
parkeringskontrol.  
Udarbejdelse af bekendtgørelsen skyldes, at i hvert fald Nuuk Kommune tidligere har givet 
udtryk for, at man ønskede muligheden for, at der blev indført mulighed for kommunal 
parkeringskontrol.  
Bekendtgørelsen fastslår, at kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i 
§ 55 a, stk. 1, i færdselsloven for Grønland kan, foruden af politiet, varetages af 
kommunalbestyrelsen. Herudover indeholder bekendtgørelsen krav til udfærdigelse af pålæg 
af standsnings- eller parkeringsafgift. Det fremgår desuden, at afgifter pålagt af 
kommunalbestyrelsen opkræves af kommunen, og at indtægter fra parkeringskontrol, som 
udføres af kommunalbestyrelsen, tilfalder den kommune, på hvis område kontrollen udføres.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen konsekvenser for Qeqqata Kommunia. 
 
Administrationens vurdering 
Ingen bemærkninger 
 
Indstilling  
Det indstilles til overgangsudvalgets godkendelse, at det i sit høringssvar meddeler KANUKOKA,  
 
at overgangsudvalget ingen bemærkninger har til bekendtgørelserne 
 
Afgørelse  
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
Ingen 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Punkt 16 Eventuelt 

Søren Alaufesen spørger om der er en løsning på hans problemer omkring rejseudgifter. 
Hermann Berthelsen oplyser der er en afgørelse at det er Sisimiut Kommune der skal betale 
rejseomkostninger. 
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