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Mødet afholdes i Maniitsoq og starter kl. 8:40 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

Ole Hammond – som stedfortræder for Siverth K. Heilmann 

Tønnes Kreutzmann 

Bitten Heilmann 

Ane Kaspersen – som stedfortræder for Jan Boller 

 

Inuit Ataqatigiit 

Juliane I. Enoksen – som stedfortræder for Agathe Fontain 

 

Naleraq 

Malene Ingemann 

 

Siumut 

Hermann Berthelsen 

Gideon Lyberth 

Hans Frederik Olsen 

Aqqalu Skifte 

Evelyn Frederiksen 

Marius Olsen 

Jakob Olsen 

Karl Lyberth 

Alfred Olsen 

 

Fraværende med afbud: 

Siverth K. Heilmann 

Agathe Fontain 

Jan Boller 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

Tønnes Kreutzmann forespørgsel vedr. affaldshåndtering i Napasoq. 

Der vil blive givet orientering. 

 

Dagsordenen godkendt. 

 

 

 

Punkt 02 Borgmesterens beretning 

 

Afgørelse 

Beretningen blev taget til orientering. 

 

 

Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd 

 

Afgørelse 

Uddannelses, kultur- og fritidsudvalgets formands beretning blev taget til efterretning. 

Familieudvalgets formands beretning blev taget til efterretning. 

Levende Ressurceudvalgets formands beretning blev taget til efterretning. 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets formands beretning blev taget til efterretning. 

Teknik- og miljøudvalgets  formands beretning blev taget til efterretning. 

Råsstof- og Infrastrukturudvalgets formands beretning blev taget til efterretning. 

Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 
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Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 1. halvår 2015 

Journalnr. xx.xx.xx 

 

Faktiske forhold 

Forbruget/indtægterne skal ligge på 50,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 

 

Qeqqata Kommunia Korr. års- Bogført % i 2014

Pr. ultimo marts 2014 budget

Administrationsområdet 97.813 47.666 48,7

Teknik 36.909 18.486 50,1

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet 26.600 15.451 58,1

Familieområdet 209.442 104.679 50,0

Undervisning- og kultur 224.529 116.562 51,9

Forsyningsvirksomheder 3.821 2.445 64,0

Driftsudgifter i alt 599.114 305.289 51,0

Anlægsudgifter 104.075 32.550 31,3

Udgifter i alt 703.189 337.839 48,0

Driftsindtægter -659.277 -303.601 46,1

Kasseforskydning 43.912 34.238

Statusforskydning 7.980 Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.

Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit

Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutitTotal 51.892  
 

          Budge

t 

Tillæg Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 

10 UDGIFTER TIL 

FOLKEVALGTE 

7.875 0 0 7.875 3.896 3.979 49,5 

11 DEN KOMMUNALE 

FORVALTNING 

72.113 0 0 72.11

3 

35.143 36.97

0 

48,7 

12 KANTINEDRIFT 506 0 0 506 637 -131 125,8 

13 IT 9.869 0 0 9.869 3.888 5.981 36,4 

18 TVÆRGÅENDE 

AKTIVITETER 

7.450 0 0 7.450 4.102 3.348 55,1 

                   
1 ADMINISTRATIONSOMRÅ

DET 

97.813 0 0 97.81

3 

47.666 50.14

7 

48,7 

 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 47,7 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 48,7 %.  

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. nyt tag på mellemgangen INI og administrationen samt ny 

hoveddør til foyeren i Sisimiut. 

Konto 12 her et merforbrug som for Sisimiuts vedkommende skyldes, at A/S Boligselskabet INI 

først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 
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foreligger.  

Kantinen i Maniitsoq planlægges privatiseret. Udkast til en forpagtningsaftale er under vurdering. 

Når denne opgave er løst vil det være påkrævet, at gennemføre omplacering, som tager højde for det 

relativt store merforbrug vedr. kantinedriften i Maniitsoq. 

Konto 13 har et mindreforbrug, der bl.a. skyldes, at Winformatik-abonnementet er faldet i pris, og 

at IT forventer en større omkostning når ny server leveres senere på året. 

Konto 18 har et merforbrug som følge af, at størstedelen af årets præmiebetalinger vedr. de 

kommunale forsikringer bliver bogført primo 2015.  

Bygderne er fortsat generelt tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.  

 

          Budge

t 

Tillæ

g 

Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

2 TEKNIK               

20 VEJE, BROER, TRAPPER 

OG ANLÆG M.V. 7.557 0 -300 7.257 2.342 4.915 32,3 

21 RENHOLDELSE INCL. 

SNERYDNING 8.376 0 -550 7.826 5.893 1.843 76,4 

22 LEVENDE RESSOURCER 360 0 0 360 112 248 31,2 

23 FORSKELLIGE 

KOMMUNALE 

VIRKSOMHEDER 4.432 0 0 4.432 2.115 2.317 47,7 

24 UDLEJNING AF 

ERHVERSEJENDOMME -2.305 0 0 -2.305 -1.116 -1.189 

 

48,4 

25 BRANDVÆSEN 6.753 0 0 6.753 3.430 3.323 50,8 

27 ØVRIGE TEKNISKE 

VIRKSOMHEDER 

11 

11.83

9 0 747 

12.58

6 5.617 6.969 44,6 

2 TEKNIK 37.01

2 0 -103 

36.90

9 18.483 

18.42

6 50,1 

 

Teknik har et samlet forbrug på 18,5 mio.kr. ud af en bevilling på 36,9 mio.kr. Det svarer til et 

forbrug på 50,1 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 

 

Merforbrug på konto 21 til bl.a. snerydning er ikke usædvanligt for årets første 6 mdr. Årsbevilling 

for Maniitsoq, Itilleq og Atammik er overskredet, og der er behov for omplaceringer af bevilling. 
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          Budge

t 

Tillæ

g 

Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

              

34 BESKÆFTIGELSESFREMMEN

DE FORANSTALTNING 

4.997 0 -349 4.648 1.386 3.262 29,8 

35 REVALIDERING 1.745 0 0 1.745 563 1.182 32,3 

37 KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

6.034 0 0 6.034 2.954 3.080 49,0 

38 VEJLEDNINGS OG 

INTRODUKTIONSCENTER 

14.17

3 

0 0 14.17

3 

9.382 4.791 66,2 

3 ARBEJDSMARKEDS-OG 

ERHVERSOMRÅDET 

26.94

9 

0 -349 26.60

0 

15.451 11.14

9 

58,1 

 

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 15,5 mio. kr. ud af en bevilling på 

26,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 58,1 %.  

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at bevilling til Qeqqata Akademi ikke er  

harmoniseret med kommunens kontraktlige driftstilskud. 

          Budge

t 

Tillæ

g 

Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

4 FAMILIEOMRÅDET               

40 FRIPLADSER PÅ 

DAGINSTUTIONER 

260 0 0 260 45 215 17,2 

41 HJÆLPEFORANSTALTNIN

GER FOR BØRN 

33.654 0 -

3.34

4 

30.310 17.856 12.454 58,9 

43 SOCIAL FØRTIDSPENSION 13.034 0 -100 12.934 7.187 5.747 55,6 

44 UNDERHOLDSBIDRAG 211 0 0 211 0 211 0,0 

45 OFFENTLIG HJÆLP 17.564 0 1.34

0 

18.904 10.232 8.369 54,1 

46 ANDRE SOCIALE 

YDELSER 

9.546 0 0 9.546 4.445 5.101 46,6 

47 ÆLDREFORSOG 59.043 0 727 59.770 31.212 28.558 52,2 

48 HANDICAPOMRÅDET 75.506 0 1.53

8 

77.044 33.697 43.347 43,7 

49 ANDRE SOCIALE 

UDGIFTER 

623 0 -160 463 5 458 1,0 

4 FAMILIEOMRÅDET 209.44

1 

0 1 209.44

2 

104.679 104.76

3 

50,0 
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Familieområdet har et samlet forbrug på 104,7 mio. kr. ud af en bevilling på 209,4 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 50,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. Trods disse 

omplaceringer bør administrationen fortsat have særlig fokus på forbrug og bevilling til såvel de 

private som selvstyrets døgninstitutioner for Maniitsoq. Forbruget for årets første 6 mdr. vil 

omregnet til helårsforbrug slutte med et merforbrug på ca. 10 mio.kr. i forhold til den nuværende 

bevilling til konto 41-05-20 og et merforbrug på ca. 2 mio.kr. på konto 41-07-20. 

Konto 43 har et merforbrug bl.a. som følge af at førtidspensionen er forudbetalt. 

Konto 45 har et merforbrug vedr. offentlig hjælp i Sisimiut på ca. 1 mio.kr. i første halvår 2015. Her 

bør fokus især rettes på den tvangsvurderede hjælp samt hjælpen til husleje-regninger. 

Konto 47 har et merforbrug som følge af, at ældrepensionen er forudbetalt. 

          Budge

t 

Tillæ

g 

Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

5 UNDERVISNING OG 

KULTUR 

              

50 DAGFORANSTALNINGE

R FOR BØRN OG UNGE 

65.492 368 225 66.085 34.982 31.103 52,9 

51 SKOLEVÆSENET 125.20

0 

0 128 125.32

8 

65.610 59.718 52,4 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 14.058 15 0 14.073 7.019 7.054 49,9 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 2.282 0 0 2.282 1.056 1.226 46,3 

56 MUSEUM 3.200 859 0 4.059 1.406 2.653 34,7 

59 FORSKELLIGE 

KULTURELLE & 

OPLYSNINGER 

12.706 0 -4 12.702 6.489 6.213 51,1 

5 UNDERVISNING OG 

KULTUR 

222.93

8 

1.242 349 224.52

9 

116.562 107.96

7 

51,9 

 

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 116,6 mio. kr. ud af en bevilling på 224,6 mio. kr. 

Det svarer til et forbrug på 51,9 %. Der er givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer som 

vist ovenfor. 

Merforbrug på konto 50 skyldes primært, at bevilling til institutionernes forbrug af el, vand og 

varme ikke er harmoniseret med det faktiske forbrug for året. Flere af disse konti har allerede 

overskredet årets bevilling. 

Merforbrug på konto 51 skyldes ligeledes primært, at bevilling til skolernes forbrug af el, vand og 

varme ikke er harmoniseret med det faktiske forbrug for året. Flere af dissekonti har allerede 

overskredet årets bevilling. Administrationen bør herudover være særlig opmærksom på øvrige 

konti, hvor årets samlede bevilling ligeledes er overskredet. 

 

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle 

tilfælde er betalt for hele året. 

 
          Budget Tillæg Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbrug 
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Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER               

66 RENOVATION M.V. 768 0 -255 513 -392 905 -76,5 

68 ØVRIGE 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

2.950 0 358 3.308 2.837 470 85,8 

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.718 0 103 3.821 2.445 1.376 64,0 

 

 

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 2,4 mio. kr. ud af en bevilling på 3,8 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 64,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. 

Mindreforbrug på konto 66 som følge af besparelser og øgede indtægter. 

Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. ekstraordinære omkostninger i forbindelse med et 

oprydningsprojekt på ”Dumpen” i Sisimiut. Der har været afholdt relativt store udgifter til 

reparation og vedligeholdelse af forbrændingsanlægget i Maniitsoq. Indtægter fra salg af 

producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter for juni bogføres først i juli. 

 
          Budge

t 

Tillæg Omplac

. 

I alt Forbrug Rest Forbru

g 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 

kr) 

i % 

 

7 ANLÆGSOMRÅDET               

70 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. EKSTERNE 

OMRÅDER 

33.82

0 

6.631 635 41.086 13.414 27.67

2 

32,6 

72 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR.  

DET TEKNISKE 

OMRÅDE 

8.000 4.052 0 12.052 3.056 8.996 25,4 

73 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. 

ARBEJDSMARKED- OG 

ERHVERSRÅDET 

0 0 0 0 0 0 0,0 

74 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. 

FAMILIEOMRÅDET 

0 9.872 0 9.872 6.421 3.451 65,0 

75 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. UNDERVISNING 

& KULTUR 

8.969 7.239 0 16.208 5.959 10.24

9 

36,8 

76 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. 

FORSYNINGSVIRKSOM

HED 

0 3.769 0 3.769 545 3.224 14,5 

77 ANLÆGSUDGIFTER 

VEDR. BYGGEMODNING 

3.250 18.473 -635 21.088 3.155 17.93

3 

15,0 

7 ANLÆGSOMRÅDET 54.03

9 

50.036 0 104.07

5 

32.550 71.52

5 

31,3 

 

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 32,6 mio. kr. ud af en bevilling på 104,1 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 31,3 %.  
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Der blev på mødet i maj truffet beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 på 

46,6 mio.kr., og de relativt lave forbrug er bl.a. en konsekvens af disse overførsler. 

 

Konto 70 indeholder bl.a. bevilling til 16 handicapboliger i Maniitsoq. Licitation til dette byggeri 

forventes afholdt i august. 

Konto 72 har bevilling til asfaltering i Sisimiut, hvor der endnu ikke er udsendt regning. 

Konto 74 omfatter bl.a. udvidelse af plejehjem i Sisimiut, samt genetablering af 3 stuer. 

På konto 75 er der bl.a. bogført udgifter til de afsluttende projekter vedr. renovering af 

Minngortunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia. Endvidere er bevilling vedr. dag-institution 

i Atammik endnu uberørt. 

Mindreforbrug på konto 76 hænger sammen med Selvstyrets manglende godkendelse af projekt 

”Spildoliebrænder”. 

Konto 77 har mindreforbrug som følge af manglende forbrug til byggemodning af erhvervsområde i 

Maniitsoq og kollegieområde i Sisimiut. 

 

Forbrug pr. omkostningssted  

Budget Tillæg Ompl. Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Sted Stednavn

Byer og bygder i alt -7.367 51.278 43.912 34.192 9.751 77,9%

A SISIMIUT 310.396 27.830 4.251 342.477 162.065 180.412 47,3%

B KANGERLUSSUAQ 24.572 671 750 25.993 10.906 15.087 42,0%

C SARFANNGUIT 7.478 488 -128 7.838 3.962 3.876 50,5%

D ITILLEQ 6.059 0 -58 6.001 2.255 3.746 37,6%

E FÆLLES BYGDER 1.229 500 0 1.729 487 1.242 28,2%

F KANGAAMIUT 18.695 0 350 19.045 9.378 9.667 49,2%

G ATAMMIK 8.913 1.862 735 11.510 4.137 7.373 35,9%

H NAPASOQ 4.945 115 150 5.210 2.557 2.653 49,1%

I MANIITSOQ 199.450 19.812 3.859 223.121 107.061 116.060 48,0%

J FÆLLES -589.104 0 -9.908 -599.012 -268.647 -330.365 44,8%

A SISIMIUT 310.396 27.830 498 342.476 165.838 176.638 48,4%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 26.447 0 0 26.447 13.224 13.223 50,0%

2 TEKNIK 17.231 0 -103 17.128 8.621 8.507 50,3%

3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 11.004 0 -172 10.832 6.584 4.248 60,8%

4 FAMILIEOMRÅDET 101.595 0 4.847 106.442 52.978 53.464 49,8%

5 UNDERVISNING OG KULTUR 123.041 972 0 124.013 66.200 57.813 53,4%

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 839 0 -322 517 561 -44 108,5%

7 ANLÆGSOMRÅDET 30.239 26.858 0 57.097 17.670 39.427 30,9%

I MANIITSOQ 199.450 19.812 223.121 108.056 115.065 48,4%

1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 15.244 0 0 15.244 8.210 7.034 53,9%

2 TEKNIK 10.540 0 0 10.540 6.291 4.249 59,7%

3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET 6.883 0 -171 6.712 4.857 1.855 72,4%

4 FAMILIEOMRÅDET 83.348 0 4.153 87.501 43.898 43.603 50,2%

5 UNDERVISNING OG KULTUR 62.929 270 0 63.199 32.005 31.194 50,6%

6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 906 0 512 1.418 1.004 414 70,8%

7 ANLÆGSOMRÅDET 19.600 19.542 -635 38.507 11.791 26.716 30,6%

G FÆLLES -502.667 513 -502.154 -318.822 -183.332 63,5%

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)

 

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Sisimiut har merforbrug på arbejdsmarked- & 

erhvervsområdet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder for såvel Maniitsoq som 

Sisimiut. Afvigelser som følge af mer- og mindreforbrug er beskrevet i ovenstående afsnit. 
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Skatteafregninger og tilskud 

          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn ((1.000 

kr.) 

(1.000 

kr.) 

(1.000 

kr.) 

 (1.000 

kr.) 

(1.000 kr.) (1.000 

kr.) 

i % 

 

8 INDTÆGTER OG RENTER 

80-01 PERSONLIG 

INDKOMSTSKAT 

-

305.047 

0 0 -305.047 -126.270 -

178.777 

41,4 

 

81-01 SELSKABSSKAT   -4.000 0 0 -4.000 0 -4.000         0,0 
 

83-01 TILSKUD -335.533 0 0 -335.533 -167.620 -

167.913 

50,0 

 

80 - 83 SKATTEAFREGNING 

OG TILSKUD, I ALT 

-644.580 0 0 -644.580 -293.890 -

350.590 

45,6 

 

 

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 293,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling 

på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 45,6 %.  

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 5 måneder. Det skyldes, at A/C- 

personskat afregnes bagud. 

Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 afregnes primo 2016.  

 

Andre indtægter og afskrivninger 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

(1.000 

kr) 

 (1.000 

kr) 

(1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 

85-01 RENTEINDTÆGTER -12 0 0 -12 -43 31 355,5 

85-04 KAPITALAFKAST PÅ 

UDLEJNINGSBOLIGER 

-11.185   0 0 -11.185 -4.826 -6.359 43,1 

                

86-01 ANDRE INDTÆGTER 0 0 0 0 -9 9 0,0 

86-02 SALG AF FAST EJENDOM -1.520 0 0 -1.520 -261 -1.259 17,2 

86-03 BET.FOR 

BYGGEMODN./TILSLUTNING 

KLOAK 

-3.080 0 0 -3.080 -1.358 -1.722 44,1 

                 

88-00 AFSKRIVNINGER 1.100 0 0 1.100 -3.215 4.315 -292,3 

 

85 - 

88 

 

ANDRE INDTÆGTER OG 

AFSKR. 

 

-

14.697 

 

0 

 

0 
 

-14.697 

 

-8.756 

 

-5.941 

 

59,6 

 

Qeqqata Kommunia har i årets første 6 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast 

ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 8,8 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 

14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 59,6 %.  

 

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI for såvel 

Sisimiut som Maniitsoq.  

Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i 

forbindelse med administration af omlægningssager vedr. boliglån. 

Konto 88-00 har registreret en positiv saldo som følge af ØU-beslutningen fra møde 01/2015. 
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Forventet ultimo beholdning 

 
Likvid beholdning primo 2015 42.955.000

Driftsresultat iht. budget 2015 -43.912.000

Statusforskydninger jf. budget 2015 -7.980.000

Tillægsbevilling, boliglån 0

Tillægsbevillinger incl. indtægt, drift 0

Samlet kasseforskydning -51.892.000

Likvid beholdning ultimo 2015 -8.937.000  
 

De likvide aktiver vil falde fra 42,9 mio. kr. til -8,9 mio. kr. ved årets slutning, såfremt vedtaget 

drifts- og anlægsbudget gennemføres. Dette bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 

2015, det budgetterede driftsresultat fra budget 2015 samt de godkendte statusforskydninger 

(udbetaling af 20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger). Det skal oplyses, at 

anlægsoverførslen i de seneste 4 år har ligget mellem 12 og 54 mio.kr.  En tilsvarende overførsel på 

minimum 10 mio.kr. for 2015 og til 2016 med dertil likviditetseffekt. 

 

Restancer 

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.06.2015 i alt på 71,2 mio. kr., 

hvilket er en stigning på ca. 6,8 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-

bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens, og udgør nu i alt 52,3 mio.kr. Det svarer til 

ca. 75 % af de samlede tilgodehavender.  

 

Administrationens indstilling  

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 sagen og tog rapporten til 

efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen at tage rapporten til efterretning. 

 

Afgørelse  

Atassut kræver fra følgende udvalg 

 At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget laver redegørelse om tiltag for arbejdsløse og 

revalidenter 

 At Familieudvalget laver redegørelse om det forhøjede udbetaling til offentlig hjælp og om 

arbejdsløse og ikke mindst om arbejdsløsheden i Maniitsoq, som ellers er blevet mindre. 

 At Økonomiudvalget laver redegørelse om det forhøjede restancer til kommunen. 

   

Udvalgene forpligtes til at lave forslag til handlingsplaner der skal fremlægges til 

kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomirapporten taget til efterretning med det faldne bemærkninger.  
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Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia. 

2. Restanceliste 
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Punkt 05 Anlægsregnskab for 2 dobbelthuse i Kangaamiut 2011-2013 

Journalnr. 06.03.03 10.10/B-1385 dobbelthus Kangaamiut 

 

Baggrund 

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opførelse af 4 stk. Illorput 2000 type 4 byggesæt i 2 

dobbelthuse i Kangaamiut.  

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i 

Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

2 byggesæt modtaget i 2011, færdige i 2012. 

2 byggesæt modtaget i 2012, færdige i 2013 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

Samlet anlægsudgift 2011-2012 2.200.000 kr. 1.932.267,14 kr. -12,3 % 

Samlet anlægsudgift 2012-2013 2.040.000 kr. 2.071.693,33 kr +1,6 % 

Samlet kommunal udgift 2011 – 2013 4.240.000 kr. 4.003.960,47 kr. -5,6% 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Værdien af de modtagne byggesæt er ca. 800.000 kr./hus 

Husene er overgået til udlejning ved INI A/S. 

Kommunen modtager kapitalafkast gældende for udlejningsboliger. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at anlægsregnskabet for de 2 dobbelthuse i Kangaamiut er retvisende. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for opførelse af 2 dobbelthuse i Kangaamiut  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 9. juni 2015 godkendt administrationens indstilling. 

 

Administrationens indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse: 

- at godkende anlægsregnskabet for opførelse af 2 dobbelthuse i Kangaamiut  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. juni 2015 og godkendte indstillingen. 
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Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Anlægsregnskab – 706260 – Byggesæt 4 illorput type 4 til Kangaamiut 
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Punkt 06 Anlægsregnskab for undervisningskøkken Piareersarfik 2013-2014 Maniitsoq 

Journalnr. 06.03.03- B-774/køkken – 06.03  

 

Baggrund 

Der er udarbejdet anlægsregnskab over køkken i Piareersarfik udført 2013-2014. 

Projekt udarbejdes i 2013, indkøb af inventar udføres i 2013, licitation afholdes 17. maj 2013 og 

kontrakter indgået 4. nov. 2013. Aflevering er 18. marts 2014.  

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i 

Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

Der opnås ved årsskiftet tilsagn fra Naalakkersuisut om støtte til opførelse af undervisningskøkken 

ved Piareersarfik.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Udførelse af køkkenet gør det muligt at undervise voksne elever i anvendelse af industrikøkken. 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

Samlet anlægsudgift 2.040.000,00 2.039.032,42 0,05 % 

Tilskud fra Selvstyret -2.020.000,00 -2.020.000,00 0,00 % 

Samlet kommunal udgift 20.000 19.032,42 4,84 % 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Køkkenet er udført med næsten 100% støtte fra Selvstyret. Der blev nødvendigt med en mindre 

bevilling på 20.000 kr. i et anlægsregnskab på i alt 2.040.000 kr. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at anlægsregnskabet for køkken ved Piareersarfik er retvisende. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for Piareersarfik i Maniitsoq  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 9. juni 2015 godkendt administrationens indstilling. 

 

Administrationens indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse: 

at godkende anlægsregnskabet for Piareersarfik i Maniitsoq 

 

 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2015, den 28. august 2015 

 

 

18 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. juni 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

Bilag 

1. Anlægsregnskab – 733020 – Køkken Piareersarfik  
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Punkt 07 Anlægsregnskab for kirkegård i Atammik 2011-2014 

Journalnr. 06.03.03 17.00/Atammik kirkegård – 06.03  

 

Baggrund 

Der er udarbejdet anlægsregnskab over udførelsen af kirkegård i Atammik 2011-2014. 

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i 

Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

Masik indtogtede sand og placerede sandet ved byggepladsen i 2011. Restarbejder udføres ikke, og 

Masik opsiges i 2012. Licitation på restarbejder 31. januar 2013, godkendelse i økonomiudvalg 12. 

februar 2013. Restarbejder udført i 2013. 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

Samlet anlægsudgift 2011-2014 880.000 kr. 872.436,22 kr. -0,76 % 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at anlægsregnskabet for kirkegård i Atammik er retvisende. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for kirkegård i Atammik  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 9. juni 2015 godkendt administrationens indstilling. 

 

Administrationens indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse: 

- at godkende anlægsregnskabet for kirkegård i Atammik  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 
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Bilag 

1. Anlægsregnskab – 726480 – kirkegård Atammik  
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Punkt 08 Anlægsregnskab for opførelse af daginstitution Kuunnguaq ved Minneralak i 

Maniitsoq 2010-2015. 

Journalnr. B-1381 - 17.00 – 06.03.03  

 

Baggrund 

Der er udarbejdet anlægsregnskab over opførelsen af daginstitution Kuunnguaq ved Minneralak i  

Maniitsoq i 2010 – 2015. 

Projekt udarbejdes i 2010-2011, licitation godkendt 2. maj 2011. Byggeriet påbegyndt  i juli 2011.  

Aflevering er 12. nov. 2012. I 2013-2015 udføres legeplads, udvidelse skure og forbedring tag samt 

nogle terrænarbejder. 

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i 

Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

Daginstitution opført ved Minneralak i Maniitsoq med 6 grupper – for hver grupperum, stillerum og 

toiletrum. 2 indgange – med vindfang og garderoberum for de 0-3 årige og for de 3-6 årige. I I 

kælder boilerrum, natrenovationstank og depoter. I loftsetage ventilation og depoter. I alt 1160 m
2
. 

Projekteret i 2010-2011. Licitation godkendt 2. maj 2011. Aflevering 12. november 2012 og taget i 

brug i december 2012. Legeplads, udvidelse skure, forbedring tag udført 2013-2015. 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

Ny daginstitution 23.101.000 kr. 23.112.545,17 kr. 0,05 % 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da den ny institution Kuunnguaq blev taget i anvendelse blev daginstitutionen Aja nedlagt og 

bygningen overgår nu til anden anvendelse. 

Der er blevet plads til flere børn i kommunale institutioner. Kuunnguaq er med moderne rum til 

grupperne og med gode fælles faciliteter. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at anlægsregnskabet for daginstitutionen er retvisende. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for ny daginstitution i Maniitsoq  

 

Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen 

Teknik- og miljøudvalget behandlede på sit møde den 12. august 2015 sagen og godkendte 

administrationens indstilling. 
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Administrationens indstilling 

Det indstilles til økonomiudvalget at godkende teknik- og miljøudvalgets indstiling. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Anlægsregnskab – 757020 – daginstitution i Maniitsoq  
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Punkt 09 Indtægtstillægsbevilling vedr. indtægter.  

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

I forbindelse med budgetopfølgningen for 1. halvår for 2015 og budgetlægningen for 2016 er det 

konstateret, at Skattestyrelsen har opdateret forventningerne til personskatte-indtægterne for 2015.  

 

Regelgrundlag  

Tillægsbevillinger er kommunalbestyrelsens ansvar.  

Økonomiudvalget er ansvarligt for indtægterne på konto 8  

 

Faktiske forhold 

Vedr. indkomstskat på konto 80-01-00-90-01 har Skattestyrelsen i meddelelse om aconto-

udbetalinger 2015, modtaget den 5. aug. 2015, opdateret sine forventninger til årets 

indkomstskattebetalinger til Qeqqata Kommunia som følge af et estimeret ligningsresultat. 

Skattestyrelsen foreslår derfor, at den månedlige acontoafregning på 25,5 mio.kr. forhøjes med 1 

mio.kr. til 26,5 mio.kr. Det vil betyde at årets samlede acontoafregning ændres fra 306 mio.kr. til 

312 mio.kr. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Samlet vil det have følgende konsekvenser for det kommunale budget i 2015: 

 

Konto (1.000 

kr.)  

Tekst  Budget  Tillægsbevilling  Bevilling  

80-01-00-90-01  Personskat i år  - 303.047  - 6.000  - 309.047  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tillægsbevilling bør gennemføres for 2015 som 

en konsekvens af Skattestyrelsens optimistiske udmelding om det forventede ligningsresultat for 

2015. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,  

 

at  der gives indtægtstillægsbevilling på 6 mio. kr. i budget 2015  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 
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Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

Bilag 

1. Skattestyrelsens meddelelse om afregning af kommunens skatteandel for skatteperioden juni 

2015. 
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Punkt 10 3 kommunale byggesæt til opførelse af boliger i Kangerlussuaq 

Journalnr. 

  

Baggrund 

Grønlands Selvstyre ved Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur har i mail af 28. juli 

2015, at Qeqqata Kommunia kunne få 3 byggesæt af 2100-Illorput-modellen til opførelse i 

Kangerlussuaq.  

 

Regelgrundlag  

Kommunalbestyrelsen har bevillingskompetencen i kommunerne efter indstilling fra 

økonomiudvalget.  

 

Kommunale byggesæt fremgår af Finansloven for 2015 under konto 87.72.22 ”Boligprojekter for 

bygder og yderdistrikter”. Her fremgår det, at en kommunalbestyrelse kan søge om midler til 

indkøb af kommunale byggesæt, der opføres med mandtimetilskud som led iNaalakkersuisuts 

initiativer til beskæftigelsesfremme.  

 

Faktiske forhold 

Det forholdsvis nye Illorput 2100 er på 110 m2, og de første 4 Illorput-2100-boliger i 

Kangerlussuaq færdiggøres i sommeren/efteråret 2015. De store byggesæt er fleksible og kan 

således anvendes til at forbedre boligforholdene i Kangerlussuaq.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De hidtidige erfaringer viser, at udgifterne til opførelse af kommunale byggesæt i Kangerlussuaq 

beløber sig til ca. 1,1 mio. kr. pr stk. Ved opførelse af 3 byggesæt med vil den kommunale udgift 

løbe op i ca. 3,3 mio. kr. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der denne vinter vil være en uheldig nedgang i byggeriet i 

Kangerlussuaq, hvorfor det vil være vigtigt med opførelse af de kommunale byggesæt. Nedgangen 

skyldes, at der endnu ikke afklaring på større opgaver som ny havn og hytteby samt at opstarten af 

Hudson Resources anortosite-mine i Kangerlussuaq er udskudt til 2016.  

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til borgmesterens godkendelse på vegne af økonomiudvalget, 

  

at der bevilges 3,3 mio. kr. til opførelse af 3 kommunale byggesæt i Kangerlussuaq med 

finansiering fra kassebeholdningen, fordelt med 1,1 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 

 

at sagen videresendes til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse 
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Borgmesterens behandling af sagen 

Indstillingen godkendt af borgmesteren på vegne økonomiudvalget den 24. august 2015 

 

sagen videresendes til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. 

 

Indstilling 

Sagen videresendes til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 
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Punkt 11 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 27 

 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at udbyde 

turistkoncessioner til betalingslystfiskeri på 16 ørredelve i Qeqqata Kommunia.  

 

Baggrunden er et udbredt ønske om at skabe bedre betingelser for at udbyde og arrangere 

sportsfiskerture med eneret, så der skabes et bedre grundlag for indtjening i turisterhvervet. 

Nærværende plan skal ses i sammenhæng med arbejdet for at kunne udbyde koncessioner til 

trofæjagt på moskusokser og rensdyr, og senere heliskiing og andre former for turistprodukter til 

ekstremski udøvere. 

 

Regelgrundlag  

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

planlægning og arealadministration, samt Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af 

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte 

landområder.   

 

Faktiske forhold 

De 16 ørredelve er udpeget i forbindelse med undersøgelser der er gennemført i perioden 1998 – 

2008 dengang i Maniitsoq og Sisimiut kommuner.  

1. Eqalusussuit, ved Nordre Isortoq 

2. Eqalulik, nord for mundingen til Nordre Isortoq 

3. Eqalunnguit, lige syd for Nordre Isortoq 

4. Erfalik, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden 

5. Sassannguit, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden 

6. Napiarissat, mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden 

7. Angujartorfik, Robinson River, ved Kangerlussuaq Fjorden. 

8. Itivnerssuaq, i Appamiut Kangerluarsuat 

9. Sangmissup Itevnera, i Agpamiut Kangerluarsuat 

10. Naqerdloq, i Appamiut Kangerluarsuat 

11. Nassap Naqingnera, i Agpamiut Kangerluarsuat 

12. Lille Nassaq, ved Hamburger Sund 

13. Quvneq, i bunden af Søndre Isortoq 

14. Kangia, ved Kangia Fjorden 

15. Qôrqut, ved Kangia Fjorden 

16. Amitsuarssuk, ved Kangia Fjorden 

Der er i de fleste tilfælde redegjort for hvor mange fiskere der er plads til på en elv og i hvilken 

periode der kan forventes at fange de eftertragtede ørreder. 

 

Der kan muligvis udpeges flere elve, men de vil efter de undersøgelser der er foretaget ikke være 

helt så attraktive for lystfiskerne, som de udpegede. 

Betalingssportsfiskeri gennemføres som stangfiskeri med flue eller spinner og på de elvstrækninger 

hvor der skal fiskes skal der være strækninger der er egnet til dette fiskeri. 

 

Planen fast lægger at det koncessionerede område omfatter hele elvens vandopland i en bredde på 
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300 m på hver side af elven, også selvom der reelt kun fiskes på de nederste 10 – 20 km af en elv. 

Afgrænsningen er fastlagt på denne måde for at der ikke kan sættes spørgsmål ved eneretten. 

 

Ingen af koncessionsområderne har sammenfald med eksisterende hytte områder. Der er dog et 

sammenfald med de områder der syd for Kangerlussuaq er udlagt til trofæjagt i forbindelse med 

Angujartorfik, Robinson River. Der er heri ingen direkte konflikt men en mulighed for indehavere 

af trofæjagtkoncessioner til også at benytte udstyr og anlæg i forbindelse med udbud af 

betalingslystfiskeri. Det skal dog bemærkes, at der netop her ikke gives mulighed for at etablere 

hytter indenfor koncessionsområdet – der kan alene anvendes telt camps langs elven. 

 

Den endelige plan giver mulighed for at koncessionshavere på de nederste 2000 m af elven kan 

etablere op til 3 hytter á 120 kvm til servicering af sportsfiskerne eller en samlet bebyggelse på 360 

kvm. Dele af bebyggelsen kan opføres i 2 etager. Sammen med bebyggelsen kan etableres de 

nødvendige udhuse. Der åbnes ikke op for at der kan benyttes motoriserede transportmidler til 

transporten fra landgangsbro til hytten. 

 

Det er vigtigt at fastslå at koncessionerne til betalingsfiskeri alene vil betyde at en udbyder af 

betalingssportsfiskeri får eneret på at udbyde dette fiskeri på en elv. Lokales ørredfiskeri i 

elvmundingen eller i elven berøres ikke af koncessionerne. Ligesom der ikke lægges hindringer i 

vejen for alle andre turist- eller erhvervsaktiviteter. 

 

Udbudsmaterialet til udbud af koncessioner udarbejdes i et samarbejde mellem Selvstyret og 

Qeqqata Kommunia, og der nedsættes en bedømmelseskomite bestående af medlemmer fra de 

berørte Departementer og Qeqqata Kommunia. 

 

Bemærkninger 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 27 har været offentliggjort i perioden fra den 29. maj 2015 til 

den 27. juli 2015. I høringsperioden er der indkommet 3 bemærkninger og indsigelser: 

 

1. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen 

a. Departementet anfører en række mindre præciseringer i teksten vedrørende 

bortskaffelse af affald og latrin. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Præciseringerne indarbejdes. 

 

2. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. 

a. Departementet bakker op om formålet med planforslaget, men påpeger nogle 

præciseringer i planforslaget, samt at man bør være åben overfor etableringen af et 

sammenhængende byggeri frem for 3 hytter. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Administrationen anbefaler at de anførte præciseringer indarbejdes og at der i 

stedet for 3 hytter på 120 kvm, bliver mulighed for at opføre et samlet byggeri 

på 360 kvm og at en del af dette kan opføres i 2 etager. 

 

3. Råstofstyrelsen 

a. Anfører at bemærkningerne ikke er til hinder for at Qeqqata Kommunia godkender 
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kommuneplantillægget endeligt. 

b. Bemærkningerne fokuserer på samspillet mellem koncessioner til efterforskning og 

udvinding henhold til Råstofloven og koncessioner i henhold til Lov om 

turismekoncessioner. Grundlæggende anføres at det er nødvendigt at 

turismekoncessioner respekterer de meddelte koncessioner i henhold til Råstofloven. 

c. Det bemærkes at der ved elvene 4,5,6 mellem Itilleq og Kangerlussuaq Fjorden er et 

sammenfald med en efterforskningstilladelse. Det samme gør sig gældende ved 

elvene 13,14,25, og 16 ved Søndre Isortoq og Kangia Fjorden. 

d. Råstofstyrelsen angiver følgende forhold som bør indgå i det 

fortsatte arbejde med koncessioner: 

For råstofmyndigheden er det dog en forudsætning derfor, at Qeqqata 

Kommunia ‐ udover andre almindelige og særlige vilkår ‐ fastsætter de 

følgende vilkår for koncessionen, citat: 

1. Ved udøvelse af rettighederne efter arealtildelingen og udførelse af 

aktiviteter i forbindelse dermed skal koncessionshaver respektere 

andre bestående rettigheder for området. Andre bestående rettigheder 

omfatter blandt andet rettighederne efter råstoftilladelser til 

efterforskning efter mineraler nævnt i afsnit 3. 

2. Eventulle andre relevante vilkår om, hvordan rettighederne efter 

koncessionen skal udøves med respekt af andre bestående 

rettigheder. 

3. Koncessionen medfører ikke nogen begrænsning i andres ret til 

udførelse af lovlige aktiviteter i det område, der er omfattet af 

koncessionen. 

4. Rettighederne efter koncessionen må kun udøves i et område, der 

er omfattet af en tilladelse til efterforskning efter eller udnyttelse af 

mineraler eller kulbrinter, herunder rettighederne  efter  

råstoftilladelser   til  efterforskning   efter  mineraler nævnt i afsnit 3, 

i det omfang det ikke er i strid med rettighederne efter 

råstoftilladelsen. 

5. Koncessionshaver skal udføre sine aktiviteter efter koncessionen på 

en sådan måde, at aktiviteter efter en tilladelse til efterforskning 

efter eller udnyttelse af mineraler eller kulbrinter, herunder 

rettighederne efter råstoftilladelser til efterforskning efter mineraler 

nævnt i afsnit 3, ikke hindres og endvidere forstyrres mindst muligt. 

6. En rettighedshaver efter en tilladelse til efterforskning efter eller 

udnyttelse af mineraler eller kulbrinter, herunder rettighederne efter 

råstoftilladelser til efterforskning efter mineraler nævnt i afsnit 3, 

kan i nødvendigt omfang foretage afspærring af, eller ved et 

offentligt påbud (godkendt af råstofmyndigheden) udelukke andres 

anvendelse af, begrænsede områder, der er omfattet af 

arealtildelingen, med henblik på at udføre konkrete aktiviteter efter 

råstoftilladelsen, hvis dette forinden er godkendt af 

råstofmyndigheden. 

7. I området omfattet af koncessionen kan andre meddeles tilladelser til 

og godkendelser af aktiviteter efter råstofloven, herunder tilladelser 

til efterforskning efter eller udnyttelse af mineraler eller kulbrinter, 

i det omfang rettighedshavernes rettigheder efter tilladelserne og 
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godkendelserne respekterer koncessionshavers rettigheder efter 

koncessionen. Hvis andre meddeles tilladelse til eller godkendelse 

af aktiviteter efter råstofloven, vil vilkårene nævnt ovenfor i punkt 

1‐6 finde anvendelse for forholdet mellem rettighederne efter 

råstoftilladelserne eller ‐ godkendelserne og rettighederne efter 

koncessionen. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. I de fleste tilfælde ligger de dele af ørredelvene der er interessant for 

sportsfisketurisme i de nedre dele af ørredelvene hvor der sjældent er de store 

råstofinteresser. Det kan dog ikke helt afvises at der kan være et sammenfald af 

interesser enkelte steder – dels fordi mineralefterforskningen ikke er 

tilendebragt og fordi efterforskningsselskaberne ikke ønsker at afskære sig 

muligheder for en fortsat efterforskning indenfor de områder de har fået 

koncession til. 

ii. Det er administrationens opfattelse at de anførte forhold naturligt kan indgå i 

forbindelse med udbuddet af koncessionerne så der er taget højde for samspillet 

mellem de 2 lovgivninger. 

iii. Grundlæggende er det også vigtigt at have fokus på, at der ikke i forbindelse 

med råstofefterforskning og i særdeleshed ikke i forbindelse med den 

efterfølgende udvinding sker forurening af ørredelvene. 

 

4. Fra SAAPP og SAPP 

a. Det anføres at beskyttelsen af ørredelve fra SAAPP og fra SAPP er overdraget til 

KNAPK på generalforsamlingen i 2009 og i 2015 er der underskrevet en 

samarbejdsaftale mellem foreningerne og ICC. Her værdsættes den traditionelle brug 

af ørredelvene og bibeholdelse af mulighederne for at samle forråd og dermed videre 

førelse af arven fra forfædrene. 

b. SAAPP og SAPP giver udtryk for at det ikke kan accepteres at der gives 

koncessioner til enkeltpersoner for ørredelvene. 1. Eqalussussuit, 4. Erfalik, 5. 

Sassannguit, 6. Napiarissat, samt for Kangeq som ikke er medtaget i 

kommuneplantillægget. 

c. Der udtrykkes bekymring for at turisterne beskadiger ørredelvene, hvis der bygges 

turisthytter nærmere end 125 m fra ørredelve. 

d. Det anføres at der er kendskab til konflikter mellem traditionelle brugere og turister. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Det er administrationens opfattelse at der ikke bør være en konflikt mellem den 

traditionelle brug af ørredelvene og lystfiskeri på ørredelvene. I 

kommuneplantillægget er indarbejdet en afstand mellem hytteområder og 

turisthytter på 300 m, så der holdes en respektafstand mellem de hytter der 

benyttes til traditionel fangst og til turisterne. Denne afstand anbefales indført til 

også at gælde mellem enkeltstående hytter der fra gl. tid har ligget udenfor 

hytteområderne og nye turisthytter. 

ii. Konsekvensen af en forøgelse af afstanden mellem ørredelve og hytter fra 100 

til 125 m kan være vanskelig at overskue, da terrænet ved de forskellige 

ørredelve er meget forskelligt. De 100 m stammer fra, Inatsisartutlov nr. 9 af 22. 

november 2011 om beskyttelse af miljøet, hvor afstanden er defineret til 100 m.   
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iii. Det er administrationens opfattelse at det vil være naturligt at kommende 

koncessionshavere sikrer en god kontakt til de traditionelle brugere så man 

forebygger konflikter og måske i stedet benytter mulighederne for samarbejde. 

  

5. Leif Fontaine og Hans Henrik Olsen på vegne af foreningen ”Eqaluk” 

a. Foreningens medlemmer er forundret over og kan ikke acceptere, at foreningens ikke 

er blevet hørt i forbindelse med kommunes udarbejdelse af koncessioner til 

ørredelve.  

b. Det er for foreningen vigtigt at medlemmerne der i gennem generationer har fisket 

ved bestemte ørredelve bliver hørt og får lejlighed til at ytre sig. 

c. Foreningen mener at denne form for sagsbehandling ikke er passende eller 

acceptabel da brugerne har ret til at ytre sig. 

d. Det er for foreningen tydeligt at kommunen overtræder sagsbehandlingsloven og 

foreningen har i henhold til FN-konventioner ret til at blive inddraget. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Den afsluttede høringsperiode er netop beregnet til at borgere der har interesser 

ved de enkelte ørredelve kan ytre sig og gøre kommunen opmærksom på 

uhensigtsmæssigheder i planforslaget. Det er imidlertid ikke muligt at uddrage 

noget konkret af vedlagte høringssvar udover at man er utilfreds med at man ikke 

er blevet hørt, hvad man netop er blevet. 

ii. Der er også vigtigt endnu engang at slå fast at der med koncessionerne til 

sportsfiskeri ved ørredelve ikke bør være en konflikt med den aktivitet der i 

forvejen pågår. Da der er tale om 2 meget forskellige former for fiskeri, der ikke 

konkurrerer. 

 

6. Kunuunnguaq Olsen, Maniitsoq 

a. Det anføres at elven Itinnersuaq er det sted hvor familien Olsen altid har fisket og at 

det derfor er deres elv. Det anføres også at der er flere elve der ikke er medtaget i 

kommuneplantillægget. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Som det er anført er de udpegede elve valgt på grundlag af grundige 

undersøgelser af stort set alle elvene i Sisimiut og Maniitsoq kommuner. 

Undersøgelserne er gennemført af kvalificerede sportsfiskere der har analyseret 

elvenes forløb med henblik på udpegning af egnede fiskesteder. 

ii. Som det tidligere er anført repræsenterer sportsfiskeriet ikke en konkurrence til 

lokales fiskeri efter vinterforråd. I langt de fleste tilfælde er det sportsfiskerne 

betaler for selve udfordringen ved at fiske og lande fisken – oftest med kroge 

uden modhager for ikke at skade fisken. Efter at fisken er landet, tages der 

typisk et billede og fisken sættes ud igen.  

  

Generelt skal det anføres, at det er sigtet med nærværende plan og udbud af koncessioner til 

ørredelve, at aktiviteterne skal tilrettelægges på en måde så der forebygges konflikter og at de 

traditionelle brugere fortsat uforstyrret kan benytte ørredelvene på den måde de altid har gjort i 

henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Udbud af koncessioner til ørredelve vil bedrage til at turismen i Grønland udvikles og understøttes 

som et økonomisk bæredygtigt erhverv. Samtidig bliver der i udbuddet af ørredelvene og i 

nærværende kommuneplantillæg lagt vægt på at alle aktiviteter foregår på et bæredygtigt grundlag 

hvor naturen ikke påvirkes negativt. Det sikres således at der er styr på spildevand, affald og lign. 

 

I udbud af koncessionsområderne lægges der vægt på inddragelse af lokale så der forsøges skabt en 

forøget lokal beskæftigelse. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata 

Kommunia. De anlæg der skal etableres i koncessionsområderne gennemføres ved den enkelte 

koncessionshavers foranstaltning. 

 

Udgangspunktet er at turist aktiviteterne vil skabe nye skatteindtægter og beskæftigelse for lokale, 

både i forbindelse med ørredfiskeriet, men også i forbindelse med de muligheder der vil være for at 

tilbyde sportsfiskerne supplerende produkter som f.eks. havfiskeri efter f.eks. grønlandshaj eller 

lign, samt i forbindelse hermed overnatning m.v. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at planen kan danne en god ramme for udnyttelsen af 

mulighederne for betalingssportsfiskeri på elvene i Qeqqata Kommunia. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,  

at Kommuneplantillæg nr. 27 godkendes endeligt med følgende justeringer i bestemmelserne: 

 Der indarbejdes at afstanden på 300 m også gælder mellem eksisterende hytter og nye 

turisthytter. 

 At turist hytter i stedet for 3 x 120 kvm kan opføres som en samlet bebyggelse på 360 kvm 

og at dele af bebyggelsen kan opføres i 2 etager. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.  

 

Afgørelse 

Godkendt ved afstemning, 

10 for (Ole Hammond, Tønnes Kreutzmann, Bitten Heilmann, Ane Kaspersen, Hermann 

Berthelsen, Gideon Lyberth, Hans Frederik Olsen, Aqqalu Skifte, Karl Lyberth, Alfred Olsen. 

2 imod ( Juliane Enoksen, Malene Ingemann) 

3 undlod at stemme (Evelyn Frederiksen, Marius Olsen, Jakob Olsen. 
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Bilag 

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27. 

2. Bemærkninger og indsigelser. 
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Punkt 12 Planstrategi 2015 

 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Der er igangsat en revision af planstrategien fra 2010 med henblik på at der inden 1. april 2015 

foreligger en ny planstrategi i overensstemmelse med kravet i Planloven. 

 

Regelgrundlag  

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning 

og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Planstrategien er udarbejdet for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, 

bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal 

derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens 

godkendelse af forslaget. 

 

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens, bygdebestyrelsernes, borgernes og 

borgernes input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene og 

bygdebestyrelserne, inden kommunalbestyrelsen på sit møde d. 26. februar 2015 godkendte at 

udsende planstrategien i høring.   

 

Planstrategiprocessen skal også udgøre grundlaget for en vurdering af om den eksisterende 

kommuneplan kan danne rammen om udmøntningen af planstrategiens mål. 

Der skal således efter planstrategiprocessen tages stilling til om kommuneplanen skal revideres 

fuldstændig eller om revisionerne fortsat skal foregå ved udarbejdelse af kommuneplantillæg i 

henhold til nedenstående: 

   

1) at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, 

2) at der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, 

3) at der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller 

4) at kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode." 

 

Bemærkninger i høringsperioderne: 

I marts og april har forslaget til Planstrategi 2015 været udsendt til offentlig debat og der har været 

afholdt borgermøder i byer og bygder. 

 

I månederne juni og juli har Planstrategi 2015 været udsendt i supplerende høring. 

 

I høringsperioden er der fremkommet følgende bemærkninger som her resumeres. Bilagt følger 

referater fra borgermøder og indsendte bemærkninger fra borgere og myndigheder i deres fulde 

ordlyd: 

 

1. Departementet for Finanser, Landsplanafdelingen. 

a. Det konstateres at planstrategien indeholder de nødvendige oplysninger og den roses 
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for måden den er opbygget på og at der er vedlagt en statusgennemgang for 

udviklingen siden Planstrategi 2010.  

b. Der gøres opmærksom på at der i forbindelse med den endelige godkendelse af 

Planstrategi 2015 skal træffes beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal 

godkendes i sin nuværende form eller der skal foretages ændringer af tematisk 

karakter eller tematiske ændringer eller om der skal foretages en fuld revision. 

c. For de geografiske områder nævnes at en ny havn i Kangaamiut ikke indgår i 

Selvstyrets havnesektorplan. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Landsplanafdelingens bemærkninger i forhold til havne sektorplanen, 

forhindrer ikke Qeqqata Kommunia i at arbejde med problemstillingen og 

påpege et behov, med henblik på at få havnen indarbejdet i den næste 

havnesektorplan. 

 

2. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen 

a. Departementet anfører at planstrategien er interessant læsning, men har ellers ingen 

kommentarer. 

  

3. Borgermødet i Sisimiut 

a. Der blev i gruppe 1 drøftet følgende som man ønskede fremmet. 

i. Det blev anført at kommunen bør være bedre til at inddrage borgerne og gøre 

møderne mere tydelige end blot ved et opslag i Sivdleq. 

ii. Man fandt i gruppen ikke at dumpen og forbrændingsanlægget er særlig godt 

placeret da området af mange benyttes som fiskested og det ville være et 

rigtig godt sted at gennemføre byudvikling. 

iii. Der er behov for flere sommeraktiviteter som f.eks. ”Timi asimi”, hvor unge 

og turister kan benytte naturen som rekreationsområde. 

iv. Der blev efterspurgt sommeraktiviteter med fokus på sport/svømmehal. 

v. I-Pad projektet blev problematiseret da de unge i høj grad benytter i-Pad til 

spil og sociale medier. 

 

b. Der blev i gruppe 2 drøftet følgende: 

i. Det var et ønske at forbedre mulighederne for at anskaffe sig hus og 

lejligheder. 

ii. Det blev påpeget at det er vigtigt at få udviklet vejen til Kangerlussuaq 

iii. Der blev udtrykt bekymring for om udpegningen af Unesco området ville 

medføre forbud mod fangst af rensdyr og andre dyr, samt forbud mod 

minedrift. 

iv. Man finder det passende at der kan anlægges vej omkring 

Kangerluarsunnguaq og etableres erhvervsområde ved opfyldning. 

v. Man efterlyser aktivitetsmuligheder for unge uddannede, der ikke er i 

arbejde. 

vi. Der er et ønske om at genindføre skolefeordning. 

 

 

 

 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2015, den 28. august 2015 

 

 

36 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Administrationens bemærkninger: 

i. Første pkt. gr.1 Det er altid en udfordring af få gjort tydelig 

opmærksom på borgermøder og få dem placeret på tidspunkter hvor 

borgerne ikke har andre gøremål.  

ii. Placeringen af affaldsforbrænding og dump er foretaget for 20 år 

siden og siden er der etableret fjernvarme ledninger til forskellige 

bykvarterer, hvorfor det er meget vanskeligt at omgøre sådanne 

beslutninger. 

iii. Første punkt gr. 2 er et af kommunens fokusområder, hvor 

eksisterende støtteordninger benyttes. Til punkt 2 kan det kun 

bemærkes at det er rart med opbakning til kommunens projekter til 

pkt 3 skal bemærkes at Unesco udpegning ikke betyder en 

begrænsning i fiskeri og fangst, med det kan betyde at der ikke 

indenfor området gennemføres efterforskning og efterfølgende 

udvinding af mineraler 

iv. Diskussionen på mødet gav indtryk af en opbakning til 

planstrategien hvor borgernes fokuspunkter kan rummes indenfor de 

eksisterende målsætninger. 

 

4. Borgermødet i Maniitsoq. 

a. I gruppe 1 peget på følgende forhold: 

i. Der peges på at der bør satses på den nye bydel og at Qeqqata Kommunia bør 

vise omverdenen at man ikke blot vil se stiltiende til mens tiden går. Vi bør 

satse på efterhånden at skabe vejforbindelsen så der også bliver mulighed for 

at etablere en ny havn m.v. 

ii. Der mangler jollepladser i havnen. 

iii. Det er gruppens opfattelse at det er tiltrængt med det nye industrikvarter og at 

arealerne er velegnede til formålet. Det foreslås at der langs vejene og 

forlængelse af heraf etableres afmærkede vandrestier for turister og lokale. 

iv. Det blev også påpeget at der mange steder i byen er behov for oprydning og 

fjernelse af udrangerede både 

v. Der var også fokus på udvikling af turismen i forbindelse med de gode 

ørredelve i Maniitsoq området. 

 

b. I gruppe 2 peget på følgende forhold som kan forbedre mulighederne i Maniitsoq   

i. Der er et ønske om at den påbegyndte vej til den nye bydel mod øst 

færdiggøres så adgangen til områderne gøres lettere. 

ii. Der blev udtrykt bekymring for om langrendsløjpen gennem det nye 

erhvervsområde vil blive bibeholdt. 

iii. Der mangler sikrede tilskuerpladser ved fodboldbanen. 

iv. Der ønskes etableret plads til joller/både ved at bygge en dæmning mellem 

øerne Akunnequt og Portusooq syd for havnen. Det ønskes at kommunen 

skal overtage havneområdet fra Selvstyret. 

v. Fredningen af det gamle børnesanatorium bør ophæves og området 

omkring bygningen inddrages til huse med gode udsigtsforhold. 

vi. Den nye kunstgræsbane ønskes flyttet så beboerne i området ikke forstyrres 

at børn og unges leg i området. 
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c. I gruppe 3 påpeges endvidere følgende forhold:   

i. Uddannelsessystemet bør tilpasses behovene fra erhvervslivet og det 

offentlige. 

ii. En samling af håndværkeruddannelserne så man kan etablere skolepraktik. 

iii. Udbygning af kloaksystemet i byen for at undgå afledning af lugtende og 

sundhedsskadeligt gråt spildevand på gaden. 

iv. Der ønskes fokus på en udbygning af den nye bydel ved at etablere den 

påbegyndte vej forbi fjeldet øst for Maniitsoq, uanset om der bygges en 

aluminiumssmelter. 

 

Administrationens bemærkninger for gr. 1,2 og 3: 

i. Bemærkningerne ligger i tråd med kommunalbestyrelsens målsætninger, 

blot skal nævnes at etableringen af en vejforbindelse til den nye bydel ikke 

er medtaget i de kommunale planer på nuværende tidspunkt, idet der 

arbejdes på at fortætte byen og udnytte de byggemuligheder der er i 

forbindelse med kondemnable byggerier, frem for at inddrage områderne øst 

for byen til byudvikling. Vejforbindelsen kan naturligvis godt etableres uden 

at der startes en byudvikling, men der er tale om en relativt dyr aktivitet for 

at etablere forbindelse til et fjeldområde.  

ii. Det kan også nævnes at der i forbindelse med planen for det nye 

erhvervsområde bag lufthavene er indarbejdet en fastholdelse af 

langrendsløjpen, som om sommeren kan benyttes som vandresti  

 

5. Borgermødet i Kangaamiut 

a. Der udtrykkes tilfredshed med planstrategiens målsætninger. 

b. I høringssvaret anføres følgende forhold der bør udvikles: 

i. Der er behov for en turisme koordinator der kan understøtte en koordinering 

af de forskellige aktøres drift. i samarbejde med Kangaamiut Tourism. 

ii. Det er vigtigt at heliskiing udvikles 

iii. For at skabe yderligere aktivitet på fiskefabrikken bør indhandlingen udvikles 

sammen med mulighederne for eksport. 

iv. De dårlige havneforhold bør afhjælpes så der er ordentlige anløbsforhold for 

krydstogtskibe, kystskibe og fragtskibe. 

v. Der gøres opmærksom på det store vandkraft potentiale i Tasersiaq, som kan 

udnyttes i tilknytning til starten af minen i White Mountain. 

vi. Det er vigtigt at der udarbejdes en aftale om minedriften mellem Qeqqata 

Kommunia og Mineselskabet. 

vii. Der bør gennemføres en oplysningskampagne for hvordan der kan udvikles 

en lettere serviceopgaver for mineselskabet. 

viii. Der påpeget et behov for et nyt affaldsdeponi / losseplads i bygden og at man 

hurtigt starter anlæggelsen af en vej ud til stedet syd for bygden hvor der kan 

etableres en losseplads. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Det er positivt at målsætningerne i kommunalbestyrelsens planstrategi vinder 

gehør i Kangaamiut og mange elementer i høringssvaret indgår også i 

udmøntningen af planstrategien 

ii. Det skal imidlertid nævnes at det ikke ses som en kommunal opgave at 
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ansætte turismekoordinatorer eller direkte at forbedre indhandlingen – det er 

en opgave for de private operatører. Kommunen vil gerne understøtte 

aktiviteterne. 

iii. Med hensyn til etablering af en ny losseplads / deponi skal nævnes at 

Qeqqata Kommunia i det kommende år skal udarbejde en affaldsplan for 

hvordan affald skal håndteres og bortskaffes. Dette arbejde vil angive om der 

bliver behov for et deponi i Kangaamiut og hvor stort det evt. skal være. 

iv. Bemærkningerne falder godt i tråd med kommunalbestyrelsens målsætninger 

og giver ikke anledning til en revision heraf. 

 

6. Borgermødet i Napasoq 

a. Der angives bl.a. følgende kommentarer – alle kommentarer fremgår af bilagene. 

i. Der er fokus på at der bør etableres en minihal i Napassoq, men også på at 

der er får få indbyggere til at holde gang i alle foreningerne – der må 

accepteres en sammenlægning af foreninger. 

ii. Der er fokus på at borgerne fra Napasoq bringer deres affald med tilbage til 

bygden, medens andre, bl.a. lystfiskere og mineselskaber ikke fjerner deres 

affald i tilstrækkelig grad. 

iii. Der efterspørges en bedre genbrug af affald og der ønskes en bedre 

oprydning i affaldet i bygden. 

iv. Der ønskes bedre infrastruktur på passagertransport og fragttransport. 

v. Det understøttes at det åbne land i højere grad udnyttes til erhvervsjagt 

uafhængigt af vejnettet og at der suppleres med moskusokse og rensdyr 

farme. 

vi. Det udtrykkes interesse for job hos mineselskaberne og for at forsyne 

minearbejderne med fødevarer. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Der er rigtig mange gode forslag der kan bidrage til en udvikling af 

bygderne, bl.a. er det vigtigt at have fokus på om transporten til og 

fra bygden, med varer og personer kan udvikles så den opleves 

hensigtsmæssig.  

ii. Det er administrationens vurdering at bygdernes indspark falder godt 

i tråd med kommunalbestyrelsens målsætninger, at de på den ene 

side ikke giver anledning til at justere målsætningerne, men på den 

anden side danner et godt fundament for at udvikle forholdene i 

bygderne. 

 

7. Borgermødet i Atammik 

a. Der anføres en lang række forhold som bør forbedres, de fremgår alle af bilagene til 

sagen. Her skal blot nævnes nogen få: 

i. Der efterspørges en helikopterbetjening af bygden om vinteren og en flytning 

af helistoppet. 

ii. Der anføres et behov for uddybning / udbygning af havnen så der sikres gode 

havneforhold. 

iii. Der efterlyses flere former for bæredygtig energi udnyttelse. 

iv. Der efterspørges forsøgsfiskeri efter kammuslinger. 

v. Der efterspørges mere hygiejniske forhold i forbindelse med håndtering af 
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natreno poser og i forbindelse med lossepladsen 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Der er rigtig mange gode forslag der kan bidrage til en udvikling af 

bygderne, bl.a. er det vigtigt at have fokus på om transporten til og fra 

bygden, med varer og personer kan udvikles så den opleves 

hensigtsmæssig. 

ii. Som det foreslås er det også vigtigt at have fokus på hvordan der kan 

skabes bæredygtige energiløsninger og forbedrede sanitære forhold i 

bygderne. 

iii. Det er administrationens vurdering at bygdernes indspark falder godt i 

tråd med kommunalbestyrelsens målsætninger at de på den ene side 

ikke giver anledning til at justere målsætningerne, men på den anden 

side danner et godt fundament for at udvikle forholdene i bygderne. 

 

8. Borgermødet i Itilleq 

a. Der påpeges en række forhold som bør understøttes: 

i. Det anføres bl.a. at der er utilstrækkelig vandforsyning når fiskefabrikken 

kører produktion og forædling, tilsvarende påpeges utilstrækkelig 

frysekapacitet. 

ii. Man vil gerne sælge fisketure til ørredelve for turister og og sejle turister ud 

til nedlagte bygder i nærheden af Itilleq. På tilsvarende vi ser man et 

potentiale i at sælge cykelture ved Dye One.  

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Med hensyn til vandforsyningen er en af udfordringerne i Itilleq jo at 

det er meget dyrt at producere rent vand med et osmose anlæg som i 

Itilleq. 

ii. Positivt at der er fokus på udvikling af turistprodukter. 

iii. Bemærkningerne falder godt i tråd med kommunalbestyrelsens 

målsætninger og der ses ikke at være behov for ændringer i 

planstrategiens formuleringer. 

 

9. Bemærkninger fra Peter Nygaard i Maniitsoq 

a. Peter Nygaard foreslår at der i Maniitsoq etableres et Naturhistorisk Museum med 

f.eks. udstilling af skeletter fra rigtige hvaler, han anfører at Maniitsoq ligger klemt 

mellem Nuuk og Sisimiut og mangler en attraktion der ikke findes andre steder i 

Grønland. Der foreslås en fondsfinansiering. 

 

Administrationens bemærkninger: 

i. Som Peter Nygaard selv påpeger, vil det være en udfordring at finansiere et 

sådant museum og trækplaster. Det vil kræve rigtig meget arbejde. 

 

10. Bemærkninger fra Karl Kasper Olsen i Sisimiut 

a. Karl Kaspar er mistroisk overfor om røgen fra forbrændingsanlægget i Sisimiut er 

sundhedsskadelig og hvordan røgen påvirker beboernes helbred og stiller en række 

spørgsmål. 
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Administrationens bemærkninger: 

i. Administrationen er bekendt med at de indimellem er gener fra røgen på 

forbrændingsanlægget i Sisimiut, hvorfor der i kommuneplantillæg nr. 6 

for arealer til kommunaltekniske anlæg ved Sisimiut er indarbejdet en ny 

placering af et evt. kommende nyt forbrændingsanlæg, så det dels kan 

placeres lidt længere væk fra byen dels med en højere placering i terrænet 

så røgen ikke kan genere beboelserne i området.  

ii. Det skal nævnes at Qeqqata Kommunia løbende arbejder for at udnytte 

varmen fra affaldsforbrændingen bedre i fjernvarmenettet, og p.t er i gang 

med at udbygge det  

 

Det skal bemærkes at der er forsøgt afholdt borgermøder i Sarfannguit og Kangerlussuaq uden at 

der har været fremmøde af borgere, hvorfor det ikke foreligger referat fra disse 2 steder. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er at vi sikrer at målene fra 

bæredygtighedsprojektet bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre bæredygtighedsprojektet, 

men også fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de 

kommende 4 – 8 år. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene 

kunne påvirke den måde vi løser opgaver på og prioritering af opgaverne.   

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at 

det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målene. 

Det vurderes at det er hensigtsmæssigt at godkende kommuneplanen for en ny 4 – årig periode idet 

den løbende revideres med kommuneplantillæg.  

 

I de kommende år skal der for alle bysamfund i kommunen udarbejdes spildevandsplaner og 

affaldsplaner. Disse planer forventes indarbejdet i den digitale kommuneplan, sammen med 

eventuelle andre temaplaner så planerne for borgerne synliggøres sammen med kommuneplanen, så 

der forsøges opnået en gennemskuelighed mellem byudviklingsplaner m.v. i kommuneplanen og de 

tekniske planer.  

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse: 

 at udkast til Planstrategi 2015 godkendes endeligt i den nuværende form 

 at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årig periode, i sin nuværende form, hvor den 

løbende bliver suppleret med kommuneplantillæg   

 at der, efterhånden som det bliver relevant indarbejdes nye temaplaner, som f.eks. 
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affaldsplan og spildevandsplan i den digitale kommuneplan. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne.  

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Planstrategi 2015 

2. Bemærkninger fra myndigheder og borgere. 
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Punkt 13 KANUKOKA’s fremtidige struktur. 

Journal nr. 00.06.01 

 

Baggrund 

KANUKOKA havde ved mail hhv den 21. april 2015 og igen den 29. april 2015 sendt sagen vedr. 

KANUKOKA´s fremtidig struktur til kommunalbestyrelsen behandling, hvor sagsfremstilling var 

lavet. Ved fejl af kommunaldirektøren blev sagen ikke forelagt rettidigt til kommunalbestyrelsen 

behandling forud før seminaret i Nuuk den 3. – 4. juni 2015 i KANUKOKA. 

 

Sagen foreligges til kommunalbestyrelsens stillingtagen 

 

alle medlemmer i økonomiudvalget, bortset fra én deltog i KANUKOKA´S midtvejsseminar 3. – 4. 

2015. 

 

Regelgrundlag  

KANUKOKA´s vedtægter  

 

Faktiske forhold 

Forud før mødet den 3. – 4. juni 2015 ønskes følgende drøftet: 

 

Siden ændringerne i den kommunale struktur i forbindelse med opstarten af strukturreformen har 

kommunerne ønsket en ændret struktur i den fælleskommunale organisation. Ønsket har fra 

kommunerne har været, at KANUKOKA´s struktur og arbejdsform samt opgaver skal afspejle 

sammenlægningen af kommunerne fra 18 til 4 kommuner. Dette ønske har været udtrykt på flere 

delegeretforsamlinger samt af bestyrelsen siden 2008. Efter valget til kommunalbestyrelserne i 2013 

blev ønsket om en ændret struktur igen fremført. 

 

Ønsket om en tilpasning af landsforeningens struktur har i perioden frem til 2014 primært 

koncentreret sig om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen, uden dette har medført en 

grundlæggende evaluering af KANUKOKA´s formål og virke. 

 

For at kunne udarbejde en ny strategi for KANUKOKA har det været nødvendigt at få analyseret 

landsforeningens overordnede struktur og konsekvenserne af denne. Hensigten med analyserne har 

været at identificere en mulig struktur, der tilgodeser en mere direkte indflydelse på KANUKOKA 

fra kommunalbestyrelserne samt et mere klart mandat for KANUKOKA og dermed bestyrelsen. 

 

Arbejdet med en ny struktur for KANUKOKA har siden sommeren 2014 i hovedpunkter været som 

følger (se bilag): 

 

- Først har medarbejderne på landsforeningens sekretariat fulgt op på ønskerne om ny struktur 

i det kommunale samvirke, dets opgaveløsning og den overordnede organisation i henhold 

til den nye kommunestruktur og dens målsætninger. Et udkast herom blev sammenskrevet. 

 

- Derefter var udkastet til drøftelse i bestyrelsen som anmodede om at en videreudvikling af 

forslaget skulle ske i samarbejde med kommunaldirektørerne fra alle de fire kommuner. 

Resultatet af drøftelserne på denne plan resulterede i et notat, som koncentrerede sig om 

forskellige modeller til politisk styring, herunder bestyrelse i forskellige variationer og 
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spørgsmålet om delegeretforsamlingens eksistens. 

 

- Inden notatets indhold blev præsenteret for KANUKOKA’s samlede bestyrelse, blev det af 

formanden taget op i et telefonisk samråd med borgmestergruppen den 12. marts 2015. Her 

blev det kommenteret. Og på baggrund af disse kommentarer blev der udarbejdet et notat til 

bestyrelsen med anbefalinger, der i sidste ende skal til drøftes i kommunalbestyrelserne. 

 

Notatet blev præsenteret for bestyrelsen på dennes møde den 14. april. Her anmodede 

bestyrelsen KANUKOKA’s ledelse om at fremsende forslaget til drøftelse i de enkelte 

kommunalbestyrelser, således at kommunalbestyrelsernes beslutninger kan danne grundlag for 

drøftelser på de delegeredes midtvejs-seminar den 2. og 3. juni 2015. 

 

Det skal understreges, at der skal udarbejdes helt nye vedtægter samt forretningsorden, såfremt 

kommunalbestyrelserne godkender anbefalingerne. Samtidig skal der udarbejdes strategier de 

forskellige sagsområder, således disse afspejler en ny struktur.  

 

De administrative anbefalinger til drøftelser i kommunalbestyrelserne er følgende: 

 

o At forslag til vision godkendes. 

 

o At forslag til mission godkendes. 

 

o At KANUKOKA fortsat skal have en fast formand og at denne vælges blandt 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne i medlemskommunerne, samt at formanden i 

fremtiden søger orlov fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med formandshvervet. 

 

o Hvorvidt bestyrelsen ud over formanden skal bestå af borgmestrene fra 

medlemskommunerne samt 2. viceborgmestrene/gruppeformanden for 

mindretalsgruppen i de enkelte kommunalbestyrelser i medlemskommunerne. 

 

o Hvorvidt 2. viceborgmestre/gruppeformænd for mindretalsgruppen skal være 

tilforordnede bestyrelsesmedlemmer med taleret eller fuldgyldige medlemmer. 

 

o At delegeretforsamlingen nedlægges og at KANUKOKA i fremtiden arrangerer et årligt 

kommunalt topmøde med deltagelse af medlemskommunernes økonomiudvalg. 

 

o At kommunalbestyrelsernes beslutninger danner udgangspunkt for drøftelserne 

vedrørende KANUKOKA´s fremtidige struktur på midtvejs-seminaret den 2. og 3. juni 

2015. 
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Efter midtvejsseminar den 3. – 4. juni 2015 fremgår udefra resumé følgende: 

 

Til spørgsmålet om den politiske struktur, herunder bestyrelsens sammensætning og eksistensen af 

en delegeretforsamling, tegnede der sig efter punktet ”Gennemgang af kommunalbestyrelsernes 

indstillinger”
1
), hvor borgmestrene lagde op, stemning for følgende løsning som hovedstruktur: 

 

 Bestyrelse bestående af en borgmester og en oppositionsleder fra hver kommune samt en 

fast formand (der tager orlov fra kommunalbestyrelsen). 

 

 Afskaffelse af delegeretforsamlingen, og i stedet indførelse af kommunale topmøder (som 

udgangspunkt årlige) med bl. a. medlemmer af økonomiudvalgene. 

 

  Qaasuitsup 

Kommunia 

Qeqqata  

Kommunia 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Kommune  

Kujalleq 

1 Skal delegeretforsamlingen 

nedlægges?  

           Ja / Nej 

Ja 1* Ja Ja 

2 Skal formanden være 

a) fast fuldtidsformand? 

b) skiftende formænd? 

a) 1* a) a) 

3 Skal den kommende bestyrelse 

bestå af  

a) formand og 

borgmestrene? 

b) formand, borgmestrene 

samt 4 

oppositionsledere? 

b)  1* Flertal: a)  

Mindretal: b)  

b)  

4 Skal alle medlemmer af 

bestyrelsen have forslagsret, 

taleret og stemmeret? 

Ja / Nej  

Ja 1* Flertal: 

Spørgsmålet ikke 

aktuelt pga valg 

3a  

Mindretal: Ja 

Ja 

5 Skal der afholdes et årligt 

topmøde med bl.a. 

medlemmerne af 

Økonomiudvalgene? 

       Ja / Nej  

Ja og 

alternativt 

hvert andet 

år 

1* Ja Ja 

 

Roller og opgaver 

 

                                                 
1
* Borgmestrenes udmelding skete på grundlag af drøftelser i tre af de fire kommunalbestyrelser af emnet 

”KANUKOKA’s fremtidige struktur”, forelagt med sagsfremstillingsmateriale sendt ud den 21. april 2015 af 

KANUKOKA’s sekretariat. Borgmester Hermann Berthelsen meddelte, at kommunalbestyrelsen i Qeqqata 

Kommunia ikke har drøftet materialet, men at kommunalbestyrelsen vil deltage i beslutningsprocessen op 

mod det ekstraordinære delegeretmøde den 27. oktober 2015. 
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I de efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum kommer man ikke nærmere ind på formulering af 

visioner og missioner, der er blevet fremlagt til drøftelse – men der nævnt en række konkrete tanker, 

idéer og deciderede forslag omkring KANUKOKA’s rolle og opgaver. 

 

Gruppe 1 formulerede de prioriterede arbejdsopgaver som: 

 Kurser og opkvalificering 

 Rådgivning og konsulenttjeneste 

 Facilitering af kommunerne 

 

Gruppe 2 talte om et videnscenter, et center for udveksling af erfaringer – ”stedet for fælles tanker 

og fælles aktivitet, et serviceorgan.” 

 

Gruppe 3 anførte følgende som ansvarsområder, KANUKOKA fortsat skal have: 

 Koordinering af fælleskommunale sager 

 Overenskomster og personalejura 

 Opkvalificering af kommunernes personale 

 

Gruppe 4 nævnte også overenskomstforhandlinger som et område, KANUKOKA skal tage sig af. 

Derudover anførte gruppen, at bloktilskud til kommunerne og udligningsordning skal være en sag 

for landsforeningen. 

 

Arbejdsdeling  
Udover anvisninger om hovedroller og –opgaver havde en af grupperne (gruppe 3) tænkt videre om 

arbejdsdeling, således at fagspecifikke dele af KANUKOKA’s daglige arbejde uddelegeres til de 

enkelte medlemskommuner efter hvilke arbejdsområder, de har vist at have særlig styrke til.  

Landsforeningens sekretariat skal efter gruppens forslag koncentrere sig om koordinering, 

lønområdet og kursusvirksomheden. De øvrige opgaver fordeles herefter på følgende måde:  

Qaasuitsup Kommunia: Fiskeri, Jagt, Erhverv og Turisme.  

Qeqqata Kommunia: Miljø, Affaldshåndtering, Ældreområdet og Fritid.  

Kommuneqarfik Sermersooq: Teknik, Anlæg, Undervisning og Socialområdet.  

Kommune Kujalleq: Jura, Beskæftigelse, Råstoffer og Strukturpolitik.  

Hvorledes opgaverne skal fordeles nærmere, kan efter gruppens mening besluttes ved de foreslåede 

årlige fællesseminarer (”topmøder”) med deltagelse af økonomiudvalg 

 

Administrationens vurdering 

I henhold til fodnote havde Borgmester Hermann Berthelsen meddelt, at kommunalbestyrelsen i 

Qeqqata Kommunia ikke har drøftet materialet, men at kommunalbestyrelsen vil deltage i 

beslutningsprocessen op mod det ekstraordinære delegeretmøde den 27. oktober 2015. 

 

Indstilling  
Kommunalbestyrelsen anmodes om at drøfte: 

- Skal delegeretforsamling nedlægges 

- Skal formand være 1. fuldtidsformand eller 2. skiftende formænd 

- Skal den kommende bestyrelse består af 1. formand og borgmestre eller 2. formand, 

borgmestre samt 4 oppositionsledere 

- Skal alle medlemmer af bestyrelsen have forslagsret, taleret og stemmeret 

- Skal der afholdes et årligt topmøde med bl.a. medlemmer af økonomiudvalgene 

- Arbejdsdeling af opgaver mellem kommunerne  
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Afgørelse 

Punktet udsat. 

 

Til næste kommunalbestyrelsesmøde anmodes partierne om at sende deres holdninger inden 

dagsorden bliver udsendt. 

 

Bilag 

1. Resumé af midtvejsseminaret 
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Punkt 14  Folkeskolernes årsberetninger 2014 / 2015 

Journalnr. 51.00 

Baggrund 

Skolebestyrelserne i Qeqqata Kommunia har fremsendt årsberetninger for skoleåret 2014/2015 inkl. 

beskrivelse af den overordnede plan for det nuværende skoleår.  

 

Regelgrundlag  

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

 

I henhold til § 47 stk. 12 aflægger skolebestyrelsen ved slutningen af hvert skoleår årsberetning til 

kommunalbestyrelsen om skolens virksomhed i det forløbne skoleår. I årsberetningen indgår 

desuden skolebestyrelsens overordnede plan for det kommende skoleårs aktiviteter 

 

Faktiske forhold 

Årsberetningerne oplyser generelt om skolernes forgangne år og den kommende planlægning.  

 

Skolelederne skal inden d. 1. oktober udarbejde kvalitetsrapport, der fremlægges til udvalget på 

næstkommende møde i oktober.  

Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af 

trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, 

sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og 

erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udarbejdelsen af årsberetningerne har ingen direkte økonomiske og administrative konsekvenser, 

men en bedre formidling af skolernes arbejde til udvalget, forældre og borgere skulle på sigt gerne 

føre til en bedre folkeskole.  

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der bør arbejdes med en forbedring af årsberetningerne til 

næste år, så alle skolerne får afleveret ved skoleårets afslutning, og det tydeligere fremgår, hvad 

skolebestyrelserne har fokus på. Inden næste årsberetning vil der blive udarbejdet en skabelon til 

årsberetning, som vil gøre det nemmere for skolebestyrelserne at overholde kravene til 

årsberetningen.  

 

Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen  

Udvalget godkendte indstillingerne på sit møde den 7. august 2015   

 

Indstilling  

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager til årsberetningerne til efterretning. 
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Afgørelse:    

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Årsberetning fra Minngortunnguup Atuarfia 

2. Årsberetning fra Kilaaseeraq Atuarfia  

3. Årsberetning fra Sarfannguit Atuarfia 

4. Årsberetning fra Kangaamiut Atuarfia 

5. Årsberetning fra Atammik Atuarfia 

6. Årsberetning fra Napasoq Atauarfia  

7. Årsberetning fra Itillip Atauarfia 

8. Årsberetning fra Qinnguata Atuarfia 

9. Årsberetning fra Nalunnguarfiup Atuarfia 
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Punkt 15   Tilsyns- og kommunikationsplan 

Journal nr. XX.XX.XX 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 30. april 2015, at der inden skoleåret 2015/2016 

skulle udarbejdes en tilsyns- og kommunikationsplan. 

 

Regelgrundlag  

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

Af § 43 fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med skolernes virksomhed, 

herunder i forhold til skolens overholdelse af bestemmelserne i denne inatsisartutlov”. 

 

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. 

Af § 10 stk. 3 fremgår det vedr. frie grundskoler, at ”Hvis forældrekredsen ikke vælger en 

tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen”. 

Af § 25. fremgår det vedr. undervisning i hjemmet, at ”Kommunalbestyrelsen i barnets 

bopælskommune fører tilsyn med den undervisning, barnet får i hjemmet m.v.” 

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af 

undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. 

Af § 12. fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på den 

enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og 

spisepauser mv.” 

 

Faktiske forhold 

Tilsynet i folkeskolen er primært delt mellem 3 parter: kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og 

skolelederen. Den praktiske gennemførelse af kommunalbestyrelsens tilsynspligt er generelt 

uddelegeret til administrationen.  

 

Evalueringsrapporten vedr. den grønlandske folkeskole har peget på, at flere kommuner heriblandt 

Qeqqata Kommunia ikke reelt gennemfører tilsynsbesøg på kommunens skoler. I stedet tages sager 

op på ad hoc basis, fx ved indkomne klager.  

 

Kommunens tilsyn med skolerne bør tage udgangspunkt i den årlige kvalitetsrapport, der skal 

afleveres senest 1. oktober. Kvalitetsrapporten skal i henhold til folkeskolelovens § 49 stk. 2 

indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs  

- resultater af trintest,  

- afgangsprøver,  

- udarbejdelse af handleplaner,  

- klassekvotienter,  

- undervisningstid,  

- sygefravær,  

- vikartimer,  

- omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg 

- opfølgning på den foregående kvalitetsrapport 

Kommunen har udarbejdet en skabelon til brug for kvalitetsrapporten (bilag 3). 
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Derudover bør tilsynsbesøget have fokus på følgende emner: 

- Mål og rammer 

- Pædagogisk indhold 

- Fysiske rammer 

- Driftsmæssige forhold 

- Hygiejne og sundhed 

- Kvaliteten af undervisningen  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Som det fremgår af evalueringsrapporten for den grønlandske folkeskole, så er det ikke 

bæredygtigt, at de fleste kommuner ikke har en aktiv tilsynsplan. I henhold til kommunens værdier 

bør der også ved tilsynsopgaven være fokus på dialog og udvikling fremfor kritik og 

envejskommunikation.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ikke væsentlige økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget til tilsyns- og 

kommunikationsplan. Administrationen besøger alligevel byskolerne, bygderne og bygdeskolerne 

med mellemrum, ligesom kommunalbestyrelsen i sin valgperiode besøger byerne årligt, og de 

mindre bygder hvert andet år. Der skal blot indtænkes møde med skolens medarbejdere og 

skolebestyrelsen i den forbindelse.  Desuden kan en del møder med fordel arrangeres som 

videokonference/skype/telefon-møder. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at tilsynsbesøg ikke bør stå alene. Tilsynsbesøg kan nemt ende 

med at være bagudrettet, men tilsynsbesøgene bør have fokus på at rette op på eventuelle 

udfordringer på den enkelte skole og i fælles dialog med skolens interessenter sikre, at alle bidrager 

til at løse de udfordringer, som skolen måtte have.  

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse 

 

At kommunalbestyrelsens tilsyn med folkeskolerne fremover består af, 

1. at der fremover gennemføres et årligt tilsynsbesøg på hver skole  

2. at den lokale uddannelseschef er ansvarlig for tilsynet 

a. at uddannelsesdirektøren deltager efter behov i tilsynet på byskolerne 

b. at hovedskolens ledelse deltager efter behov i tilsynet på bygdeskolerne 

3. at tilsynsbesøget tager udgangspunkt i kvalitetsrapporten (bilag 3) og tilsynsskabelonen 

(bilag 4) 

4. at ovenstående plan også omfatter friskoler uden egen tilsynsførende 

 

At kommunalbestyrelsen fokuserer på kommunikation om folkeskole ved 

A. at UKFU besøger  

a. byskolerne årligt 

b. Kangerlussuaq og Kangaamiut hvert andet år 

c. de øvrige bygdeskoler hvert fjerde år 

B. at UKFU inviterer skolebestyrelserne 

a. for byskolerne og de 2 store bygdeskoler til årligt møde 

b. for de øvrige bygdeskoler til møde hvert andet år  
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c. med årsberetning og kvalitetsrapport samt tilsynsbesøg som faste punkter på 

dagsordenen 

C. at de lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer opfordres til 

at deltage på 1. skoledag og forældremødet lige efter skolestart  

D. at der afholdes skoleledermøde med deltagelse af ledelserne på byskolerne og de to største 

bygdeskoler samt uddannelsescheferne og uddannelsesdirektøren 

E. at den lokale uddannelseschef holder møde med  

a. skoleledelsen på byskolen minimum 1 gang om måneden 

b. skolelderen på bygdeskolen minimum 1 gang i kvartalet  

F. at den lokale uddannelseschef sammen med skoledelsen holder møde med lærerne på 

byskolerne minimum 2 gange om året og bygdeskolerne minimum 1 gang om året 

G. at vigtige politiske beslutninger tilgår skolebestyrelserne og skolelederne med brev og det 

omkringliggende samfund via pressemeddelelser og udmeldinger i pressen  

H. at UKFU opfordrer skolebestyrelserne på hver skole at få udarbejdet en 

kommunikationsplan for skole-hjem samarbejdet 

 

Uddannelse, kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget behandlede på sit møde den 7. august 2015 sagen og godkendte administrationens 

indstilling og besluttede at videresende den til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende udvalgets indstilling. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 30. april 2015, pkt. 12  

2. Inatsisartut lov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

3. Kvalitetsrapport skabelon 

4. Tilsynsskabelon 
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Punkt 16   Mål og indsatsområder i folkeskolen 

Journal nr. XX.XX.XX 

 

Baggrund 

Lederne i folkeskolerne i Qeqqata Kommunia har efterspurgt kommunalbestyrelsens mål for 

folkeskolen. Folkeskolens formål er på udmærket vis beskrevet i Folkeskolelovens § 2, og det vil 

være naturligt, at kommunalbestyrelsens overordnede mål er at sikre, at dette formål opnås og sikres 

bedst muligt.     

 

I planstrategierne udmelder kommunalbestyrelsen sine mål for de forskellige fagområder, herunder 

folkeskolen. Den nye planstrategi forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde i august 

2015. Den indeholder 7 mål vedr. folkeskolen på side 7-8. 

 

Når kommunalbestyrelsen fornemmer, at dele af formålet og målene ikke sikres optimalt, har 

kommunalbestyrelsen taget beslutninger for at sikre, at dette sker fremover.  Det vil være 

hensigtsmæssigt for alle parter, at kommunalbestyrelsens indsatsområder blev samlet og 

tydeliggjort, så alle har en fælles forståelse for dem.  

 

Regelgrundlag  

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

Af § 43 fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes 

virksomhed”. 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen har via sine beslutninger i forhold til folkeskolen indirekte udmeldt 

indsatsområder i folkeskolen.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 afsatte kommunalbestyrelsen midler til ansættelse af 

skolekonsulenter på hver af de 3 byskoler. Skolekonsulenters primære opgave er, at sikre et godt 

skole-hjem samarbejde og en god overgang fra daginstitution til skole mellem skolens trin og fra 

skole til videreuddannelse.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 afsatte kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til IT i 

folkeskolen. Dette udviklede sig i bæredygtighedsprojektet til iPads-projektet, hvor alle skoleelever 

og lærere har fået udleveret en iPad. Desuden har alle klasseværelser fået projektor, og der er 

etableret wifi-net i alle byer og bygder, så der er internetadgang udenfor skolen. Lærerne har 

modtaget undervist i brug af iPad i undervisningen ad flere omgange, hvor næste trin sker til august 

2015. Alle lærerne i kommunen undervises i brugen af iPad i undervisningen samt som et led i 

skole-hjem-samarbejdet. 

 

Med vedtagelsen af en ny timefordelingsplan for Qeqqata Kommunia i februar 2015 godkendte 

kommunalbestyrelsen betydeligt flere timer til engelsk og dansk end hidtil, herunder opstart af 

engelsk i 1. klasse. I kommunens første planstrategi fra 2010 fremgik det endvidere, at 

kommunalbestyrelsen ville prioritere sprogundervisningen, særligt engelsk. I den forbindelse er 

opstartet Granny Cloud i et af bygderne som pilotprojekt, hvor bygdeeleverne i 2 hold fik engelsk-

undervisning over skype fra frivillige engelsksprogede undervisere specialiseret i 

fremmedsprogsundervisning. Dette projekt videreføres og udbygges til andre bygdeskoler.  
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Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. april 2015, at der skulle udarbejdes en tilsyns- og 

kommunikationsplan for folkeskolen. Administrationen fremlægger på denne dagsorden et forslag 

hertil. Det fokuserer primært på, at administrationen gennemfører konkrete tilsynsbesøg, der 

efterfølgende danner rammen for dialog mellem Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget og de 

enkelte skolebestyrelser. Derudover er der fokus på skolebesøg og -møder fra såvel politisk som 

administrativ side. 

 

På forældremøder i foråret 2015 har forældre efterspurgt synlighed, både fra skoleledelsens side og 

fra politisk side samt ikke mindst om planerne for deres børns læring. Det være sig læringsmål, 

aktivitetsplaner og handlingsplaner.  

 

I bæredygtighedsprojektet har kommunalbestyrelsen sat det som sin mission, at der skal udvikles et 

helhedsorienteret uddannelsessystem. Primært er der arbejdet med iPads-projektet, men der er også 

prioriteret opgradering af bygdeelevintegrering, herunder blev personalesammensætningen i 

skolehjemmet opnormeret og ændret, så skolehjemmet i højere grad kan støtte eleverne, samarbejde 

mere med forældrene og koordinere tættere med bygdeskolerne. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er vigtigt, at der kommer synlighed og fælles forståelse af kommunalbestyrelsens mål og 

indsatsområder for folkeskolen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Mål og indsatsområder har ikke nødvendigvis økonomiske konsekvenser, men flere af 

indsatsområderne har tidligere fået afsat ekstra midler til at gennemføre disse indsatser.  

 

Målene og indsatsområderne vil fremgå af bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen. Bilagene vil 

blive opdateret i løbet af efteråret 2015 og forventes forelagt kommunalbestyrelsen inden årets 

udgang.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at samle kommunalbestyrelsens 

forskellige beslutninger på skoleområdet i konkrete indsatsområder, så folkeskolens interessenter 

ikke kun ved, hvad de overordnede formål og mål er, men også hvad der helt konkret forventes 

fokus på fra kommunalbestyrelsens side.  

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse 

 

at kommunalbestyrelsens indsatsområder i folkeskolen er: 

1. skole-hjem samarbejde  

2. iPads-projekt  

3. sprogundervisning, særligt engelsk 

4. synlighed 

5. tilsyn og kommunikation 

6. helhedsorienteret folkeskole 
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Uddannelse, kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget behandlede på sit møde den 7. august 2015 sagen og godkendte administrationens 

indstilling og besluttede at videresende den til kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen at godkende udvalgets indstilling. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 
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Punkt 17 Forslag til dagsorden – Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved 

Qimatulivik. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har ved e-mail modtaget den 5. august 2015 sendt 

forslag om Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik med følgende ordlyd: 

 

Jeg tager hermed sagen op igen, da jeg mener, at sagen er gået i stå samt da jeg mener, at i takt  

med debat om forbedrede salgsbrætter i Grønland, bør vi udnytte brættet bedre i vores by, da der  

plejer være overflod af fisk og landdyr i vores land. 

 

Jeg mener endvidere, at man bør udnytte flere af vores fiskere, som har deltaget i et kursus  

arrangeret af INUILI i 2014, hvorved de har opnået certifikat til at kunne sælge deres fangst  

til butikker. 

 

Endvidere bør vi henvende os til Naalakkersuisut, som varetager disse områder, til at  

samarbejde med os. 

 
Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og miljøudvalget. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt og skal også sendes til PUPA. 

 

Bilag 

1. Dagsordensforslag fra Marius Olsen modtaget 5. august 2015. 
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Punkt 18  Forslag til dagsorden - fangst af hvidhvaler med garn 

Journal nr. 72.01.01.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Marius Olsen har ved e-mail modtaget den 5. august 2015 sendt 

forslag om fangst med hvidhvaler med garn med følgene ordlyd: 

 

”26. februar 2008 drøftede vi mit forslag til dagsorden vedrørende fangst af hvidhvaler med garn i Sisimiut 

Kommune som punkt 39, som jeg indsendte pr. brev af 14. november 2007. 

 

Efter drøftelse af punktet, vedtog kommunalbestyrelsen, at sagen videresendes til Teknik og Miljøudvalget. 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Derefter blev sagen taget op igen i Kommunalbestyrelsesmøde d. 26. november 2008, efter min anmodning. 

 

Det blev indstillet, at sagen videresendes til Teknik og Miljøudvalget, indstillingen blev afvist 

 

Dengang blev det påkrævet, at Overgangsudvalget opfordres til at fangst af hvidhvaler medtages under 

udarbejdelse af vedtægt for Qeqqata Kommunia. 

 

Jeg tager sagen op igen, da jeg mener, at det er på tid, at man færdigbehandler sagen samt er det meget 

vigtigt i disse år, på baggrund af at i de seneste år har man ikke fanget hvidhvalskvoter i Qeqqata 

Kommunia. 

Det er ikke fordi der ikke er dyr nok, men årsagen til mangel på fangst af hele kvoten er dårligt vejr og 

stormvejr i de seneste år, endvidere ville fangerne have fordele af fangst med garn i den mørke tid af året, 

da man også tidligere har fanget flere end en hval med denne metode. 

 

Dermed kræver jeg, at man færdigbehandler sagen i år med udarbejdelse af vedtægt.” 
 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler 

 

Faktiske forhold 

Administrationen har rette henvendelse til Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. om 

hvorvidt det er tilladt at anvende garn i forbindelse med fangst af hvidhval i forvaltningsområderne 

Maniitsoq og Sisimiut. Begrundelsen herfor var, at man i de senere år ikke fanger hele 

hvidhvalskvoten.   

Svaret fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug var, ”at det desværre ikke er tilladt at 

anvende garn til fangst af hvidhval i forvaltningsområderne Maniitsoq og Sisimiut. I henhold til 

Kapitel 6, § 14, stk. 4, i nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og, er det kun 

tilladt at anvende garn i forvaltningsområde Qaanaaq til hvidhvalsfangst.  

Dette er en særlig dispensation fra de gældende regler, grundet de mange mørketimer i Qaanaaq, 

som gør det næsten umuligt for disse fangere at drive fangst på hvid- og narhvaler i dette område.”  
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Administrationens vurdering 

Udefra § 14, stk. 4 i Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af 

hvid- og narhvaler ikke er tilladt at fange med garn i Qeqqata Kommunia, vil dette kun lade sig gøre 

ved ændring af bekendtgørelse af Naalakkersuisut.  

 

Det er administrationens vurdering at det vil være svært at få ændret bekendtgørelse da der som 

begrundelse skal være meget ekstraordinære situationer at få det ændret og forslår at der gives 

afslag til forslaget. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller at der gives afslag på forslag om fangst af hvidhvaler med garn 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Dagsordensforslag fra Marius Olsen modtaget 5. august 2015 

2. Spørgsmål og svar fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
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Punkt 19   Forslag til dagsorden – Taseralik 
 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunabestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. Taseralik. 

 

I Taseralik befinder der sig mange unge mødre med deres små børn. Hun vil gerne bringe forholdet 

op; om Taseralik er gennemgåes for, om bygningen indendørs sikkerheds-mæssigt lever op til at 

små, aktive børn som opholder sig i Taseralik, som det offentlige mødested Taseralik er.  Utroligt 

mange unge mødre med børn lægger vejen forbi Taseralik, og er med til at holde driften igang af 

Taseralik caféen.  Der er sat børnebord op, hvor de helt små kan sidde og tegne, og Taseralik 

indbyder generelt til at børnefamilierne lægger vejen forbi. Men jeg er bekymret for om Taseralik 

lever op til sikkerhedskrav til hvor småfolk mødes. Og er meget bekymret over, om det er et 

spørgmål om tid, før et barn kommer alvorligt til skade. Selv om børnene er ledsaget og under 

opsyn, kan de på splitsekunder falde ud igennem tremmerne i et uopmærksomt øjeblik, - både via 

nødudgangen på altanen, (da disse virker farlige med utroligt store mellemrum i siderne, - 

altandøren er nødsaget til at stå åbent om sommeren når solen bager). Tremmer ved trappen og oppe 

på rapoen indendørs virker også meget farlige for alt småfolk. Jeg håber kommunalbestyrelsen vil 

bakke op om at få Taseralik gennemgået, og at vi derfra får taget de skridt der er nødvendige for at 

sikre at Taseralik lever op til fremadrettet at blive et sikkert sted at færdes for også for de mindste, 

så vi undgår faldulykker, hvis det viser sig at der er et problem.  

 

Faktiske forhold 

Udtalelse fra Taseralik´s direktør: 

 

For det første vil hun takke Malene Ingemann for, at havde været opmærksom på forholdende i 

Taseralik. Bestyrelsen blev informeret om forslag til dagsordenpunktet, men der har ikke været 

mulighed for at drøfte sagen, hvorved hun sender besvarelsen der er blevet udarbejdet i samarbejde 

med souschefen i Taseralik. 

 

Ibrugtagning af Taseralik er i henhold til regler. Kulturhuset ejes af Qeqqata Kommunia og lejes af 

Fonden Taseralik Sisimiut.  

 

Det er korrekt, at mange familier kommer forbi Taseralik, som resulterer i at mange børn opholder 

sig i Taseralik. Det er ikke mærkeligt, at børnene kravler overalt, ved behov bliver forældrene gjort 

opmærksom på dette. Vi er derimod også åbent for sagen, som Malene Ingemann har fremlagt, det 

er jo også i vores interesse, at børn og forældre er trygge ved at opholde sig i Taseralik. Vi håber, at 

Qeqqata Kommunia som ejer vil tage ansvaret til sig i forbindelse med undersøgelser og bringe 

forholdende i orden, angående spørgsmålet om sikkerhed samt føre tilsyn med Taseralik, som er 

samlingspunkt med store opgaver og som stadigvæk er under udvikling.  

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Uddannelses, kultur- og fritidsudvalget. 
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Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 20   Forslag til dagsorden – Affaldsproblem i Sisimiut bagland. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. affaldsproblem i Sisimut bagland. 

 

Affaldsproblematik ved dumpen, er i år større end nogensinde (med affald i hele baglandet) langt 

dybt ind i baglandet. Hun har fået fortalt at problemet også vil være fuldstændig det samme næste 

år. Og så længe forbrændingsanlægget ikke kan følge med, er en affaldskompresser til 120 t.kr. 

åbentbart det der mangler, men som er for dyrt at anskaffe sig iflg. Teknisk forvaltning, alt imens vi 

brilleirer med at være en miljøkommune.  Denne vinter har hun lagt mærke til at affaldet kom fra 

samme retning, - men lagde også mærke til at affaldet ligeledes kom fra en ny retning i form af 

kæmpe poser, - er den 'nye dump' taget i brug? Og hvis, hvilke tiltag er der taget for at sikre denne? 

Er problemet som teknisk forvaltning siger det, at dette drejer sig om at Kommunen ikke har råd til 

en affaldskompressor til 120 t.kr. for at få styr på, at poser og andet let affald bliver på dumpen?  

 

Hvis dette er tilfældet så vil hun gerne opfordre til at vi finder 120 t.kr. og vil gerne foreslå at 

pengene evt. bliver taget fra ældrerejserne, - da det ikke kan være meningen at få udvalgte ældre 

kan tage på ferie på det offentliges regning, og at vi samtidig ikke engang har råd til at holde så 

store mængder affald sikret på vores losseplads. 

 

Hun håber derfor at Kommunalbestyrelsen vil bakke op om at få investeret i denne 

affaldskompressor.   

 

Faktiske forhold 

  

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Teknik- og miljøudvalget. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 

  

http://t.kr/
http://t.kr/
http://t.kr/


Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2015, den 28. august 2015 

 

 

61 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 21   Forslag til dagsorden – Arbejdsløshed 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. arbejdsløshed. 

 

Hun håber kommunalbestyrelsen vil støtte op om, at se på hvordan arbejdsløsheds-systemet 

fungerer idag, og om vi kan få systemet ændret til en win-win situation ved at ændre holdning i 

kommunen. Hun vil gerne foreslå at arbejdsløse skal yde en indsats for at få understøttelse, for de 

der befinder sig i match gruppe 1 og er arbejdsdygtige.  

 

Dette er ikke ment som en straf for den arbejdsløse, men forslaget skal ses som en øvelse i at blive 

arbejdsklar, og holde sig arbejdsklar. Aktivering af en hvilken som helst art i form af fysisk 

aktivering, - aktiverer en del i hjernen, som søger løsninger og tanker om udvikling. Derfra er vejen 

meget kortere til at få et rigtigt job, som er bedre betalt end arbejdsløshedsunderstøttelsen, eller det 

at den enkelte kunne vælge at gå efter en uddannelse.   

 

Ved at arbejde videre med forslaget, kan man ligeledes se på satsen for arbejdsløsheds-

understøttelse, så den mere kommer til at ligne den uddannelsesstøtte der udbetales, til at blive mere 

strømlinet og være tættere på ønsket om, at hvis man er arbejdsløs, kan man ligeså godt 

opkvalificere sig i ventetiden, lidt som man ser det med SU'en og arbejdsløs-hedsunderstøttelsen i 

Danmark.     

 

Den arbejdsløse skal i hendes forslag, selv være medbestemmende og aktiv i hvilken frivillig 

indsats de kan byde ind med under arbejdsløsheden, men den skal være konstant og kunne trækkes 

i, for de der ikke leverer og for de der ikke møder op til den aftalte indsats. Idag kan det ikke betale 

sig at arbejde, fordi forskellen for mindstelønnen i SIK ved et ufaglært arbejde er for lille, derfor 

skal vi sikre at arbejdsløsheden ikke bliver en 'sovepude'.  

 

Samtidig bør vi gøre en aktiv indsats i folkeskolerne for at sikre at budskabet til de unge når 

ordenligt igennem, ved at vise at det ikke kan betale sig ikke at uddannelse sig. Vi bør også sikre at 

alle unge lærer at arbejde, - at arbejde er ikke noget man pr. automatik kan, det er noget der skal 

læres, - og dette er ikke inkluderet i vores arbejdsløshedssystem idag.  

 

Hvis de arbejdsløse ikke er motiveret til at fastholde et arbejde, ser man også at erhvervslivet ofte er 

tvunget til  at prioriteres ansættelser af folk fra andre byer/-kommuner, der hvor arbejdskulturen 

indenfor bestemte fag ikke er så ødelagt. Og det er rigtigt skidt for vores Kommune, hvis man 

eksempelvis; står og mangler fiskere, og man som virksomhed tvinges til at hente arbejdsstyrken i 

en anden kommune, for at virksomheden/-fiskeskibet kan overleve de i forvejen hårde vilkår der 

eksisterer i vores kommune idag.  

 

Når unge ikke lærer at arbejde, ender disse ofte med at blive passive og afventende, og ikke mindst 

kan de unge risikere at arve passivitet fra deres forældre, da social arv ofte ses som arvelig. På 

Island, ser man unge mennesker som ved sommerferiens start i en periode, skal arbejde i 

samfundstjeneste, (i grupper), der bla. forskønner byerne i den tidlige sommer, med bl.a. 

forskønnelse af byerne og vejsiderne, - som netop lærer de unge at arbejde. Det er utroligt sundt for 
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børn at blive aktiveret og lærer socialt ansvar, da det giver dem indsigt i muligheder og lysten til at 

gå egne veje. Islændinge oplever via deres system at deres unge er meget mere modne end mange 

andre unge i de andre nordiske lande, ved netop at have lært at arbejde, fremfor udelukkende at 

satse på uddannelse samt lade dem være passive i hele ferien.  

 

Ved status quo, skaber vi en tilstand i kommunen hvor det bliver svært at ændre på en meget høj 

arbejdsløshed, og gør at de som ingen arbejde har bliver gjort en bjørne-tjeneste, og faktisk ubevidst 

placeres arbejdsløse i en offerrolle, en rolle som ingen ønsker at være placeres i.  

 

Vi har masser af opgaver i samfundet som vi ikke kan betale os til at få udført fordi økonomien 

strammer, så for de enkelte arbejdsløse som evt. ikke ved hvad de som frivillig indsats kunne kaste 

sig over, - så er hun sikker på at kommunen kunne være behjælpelig med ideer, og gode gerninger.  

 

Så hun vil gerne forslå at der arbejdes videre med forslaget i Erhvervs og Arbejdsudvalget, både i 

forhold til arbejdsløshedsmodellen og forslag til indsats i folkeskolen, hvis Kommunalbestyrelsen 

støtter op omkring, at se på forandring på dette område. 

 

Faktiske forhold 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget efter drøftelse videresendes til behandling i Erhvervs- og Arbejdsmarkeds-udvalget. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. Uddannelse- kultur og Fritidsudvalget skal også medtages. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 22   Forslag til dagsorden – Vej til Kangerlussuaq. 
Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. vej til Kangerlussuaq. 

 

Vej til Kangerlussuaq, - kan vi i Qeqqata opnå selv at investere i vejen, ved at optage et lån, søge 

fondsmidler, så vi kan starte anlæggelsen af vejen i sin helhed i første omgang, og så den bliver en 

realitet indenfor de nærmeste år.  En vej der er dobbelt så bred end planen omkring ATV-sporet, og 

som er asfalteret. Hvis vi ønsker fremgang i Qeqqata og for ikke at miste aktiviteter omkring 

Kangerlussuaq lufthavnen, - så må vi gå forrest, så vi kan sikre en turismeudvikling der vil tage 

udgangspunkt i Kang. ud mod kysten i sommermånederne og derfra skabe potentiale for at 

turisterne kan fortsætte nord og syd på med skib eller fly, fra kysten.  

 

Fire måneder om året kan skabe indtægter og skabe forretning for mange skatteborgere i 

sommerhalvåret, og derved skabe kæmpe udviklingspotentiale, og nye skatteindtæger.  

Vi har mulighederne som alle ønsker sig, - vi kan ved at investere i vejen, -  investering i fremtiden. 

Vejen vil under anlæggelse skabe dynamik og mange ekstra skatteindtægter, og som vejen tager 

form, vil den skabe oseaner af erhvervsmuligheder.  Dette kan føre til en hurtigere udvikling for 

hele kommunen, da flere skatteindtægter gavner alle i hele kommunen. Qeqqata er fra Rekjavik til 

nordisland på størrelse med Qeqqata, - hvor vejen vil skabe det turisterne har brug for. Så hun vil 

foreslå at vi nedsætter en gruppe af kommunalbestyrelsen, som skal gå i samarbejde og dialog med 

den arbejdsgruppe som arbejder på vejen nu, for at opnå målet hurtigere via bedre dialog. Hvor vi 

også må være åbne for at investere af egen indsats i Kommunen, hvis selvstyret ikke er der fra start. 

Vi kan selv, og bør gå forrest.  

 

Vi kender det fra Norge og studieturen dér, hvor hver kommune selv må sikre deres egen udvikling, 

det gælder også os. Ved denne investering øger vi udviklingspotentialet, og fjerne kommunen fra 

offerrollen i at give andre skylden for at vi ikke er i vækst.  

 

Så hendes forslag går på at vi får sat én person fuldtid til at søge fondsmidler til anlæggelse af 

vejen.  

 

At vi fra Kommunalbestyrelsen får en eller flere repræsentanter med i arbejdsgruppen omkring 

vejprojektet, så vi hurtigst muligt får skabt en realisering af vejen og som sikre en løbende opdateret 

status på vejprojektet. Så vi fra Kommunalbestyrelsen går op i gear for at realisere vejen mellem 

Sisimiut og Kangerlussuaq. Hun mener ikke vi har råd til at fortsætte i samme gear som nu, da 

kommunen har brug for modige politikkere, hvis vi skal have vendt kurven.  

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget drøftes. 

 
Afgørelse 

Sagen sendes til økonomiudvalget. 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 23   Forslag til dagsorden – Mad i børneinstitutioner. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. mad i børneinstitutioner. 

 

Hun vil gerne sætte spørgsmålstegn ved den mad som børnene i institutionerne i Sismiut bliver 

udsat for,  - da den mad ofte ernæringsmæssigt ikke er iorden. Det bør også undersøges om 

problemet er det samme andre steder i Kommunen. Der er eksempler på, at de får opkogt vand med 

pasta, - stort set uden andet indhold. Man ser derudover at børnene ofte virker meget sultne når de 

bliver hentet, da de ofte ikke må få mere af mellemmåltider og ikke må få 2. gang. At Kommunen 

HAR nogle enkelte familier som lever med så få midler, og at børn ad den vej sulter er meget trist. 

Men vi har ikke mindst derfor som Kommune også et ansvar for at dette ikke er noget alle vores 

børn i institutioner også skal kæmpe med, hvor det er vigtigt at vi sikre at de får en ordentlig og 

nærende kost når de befinder sig i daginstitutionerne.  

 

Børn skal ikke lære at sulte, - når børn lærer at sulte, så mister de også de naturlige grænser for 

mæthed. Ligesom børn med forkert kost bliver ustyrlige og hyperaktive. Der er undersøgelser der 

viser, at børn der får en rigtige sammensat kost, kan spises ud af ADHD diagnoser, - men at man 

ved forkert kost igen får ADHD adfærd, - så kosten hos børnene spiller en utroligt vigtig rolle. Så 

hvis vi i kommunen kunne blive mere fokuseret på dette simple værktøj 'kosten', - så kunne man 

måske også i folkeskolerne opnå nogle bedre resultater og forandringer til det positive.  

 

Problemet er noget som specielt i Sisimiut, er blevet meget markant, efter køkkenerne i 

børneinstitutionerne er udliciteret, - hun vil derfor foreslå at man ser på problematikken, og hendes 

forslag vil være at man får genoprettet minimum ét kommunalt køkken der udelukkende skal 

varetage daginstitutionernes leverancer og ikke har andre opgaver end dette.  

 

Hun mener vi som kommunalbestyrelse har ansvar for at forbedre et system der idag ikke fungerer 

godt nok.  

 

Faktiske forhold 

På baggrund af politisk beslutning i februar 2012, blev madordningen udliciteret i Sisimiut 

daginstitutioner. Madordningen trådte i kraft den 15.oktober 2012 og skal genforhandles i 2016.  

 

Aftalen omfatter levering af frokost og eftermiddagsmåltid til 442 daginstitutionsbørn. Aftalen 

ophøre uden yderligere varsel den 15.oktober 2016. Aftalen kan forlænges, såfremt parterne 

skriftlig aftaler dette. Forhandlingerne om eventuelt forlængelse indledes senest 9 måneder før 

kontraktophør. 

 

Menuplanen ligger på Qeqqata Kommunia hjemmeside. Menuplanerne bliver udarbejdet hver femte 

uge. Hver institution har madplanen hængende, så forældrene kan følge med i, hvad børnene skal 

have at spise. 

 

I forår, sommer og efterårs perioden bliver der serveret rugbrød 3 gange om ugen og 2 gange varm 

mad.     I vinterperioden bliver der serveret varmt mad 3 gange om ugen og rugbrød 2 gange. Det 
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ene varme måltid er tilberedt af grønlandske råvarer. Menuplanen afspejler årstidens produkter og 

følger der 10 grønlandske kostråd. Der bliver taget højde for at maden passer til børnenes alder, så 

kostbehov for de forskellige alderstrin bliver tilgodeset.   

 

Daginstitutionslederne har et godt samarbejde med udbyderen, og der holdes møde med udbyderne 

når der er et behov, hvor gensidige ønsker kommer op og vendes.   

 

Brugerforsamlingen har mulighed for at komme med ideer, som daginstitutionslederne kan gå 

videre med til udbyderen.  

 

I august 2013 blev der lavet en brugerundersøgelse, som viste stor tilfredshed med bespisningen på 

daginstitutionerne. 

 

På Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 5/2014, den 26. maj 2014, var punktet 

på dagsorden som punkt 11 "Revurdering af privatiseringen af madordningen på daginstitutionerne 

i Sisimiut"  

 

Sammenfattende vurderede administrationen ud fra tidligere undersøgelse, antal af klager, besøg på 

institutionerne, debat på de sociale medier, at tilfredsheden med madordningen ligger helt i top. 

Mere end 90% af forældrene er tilfredse med madordningen. Der vil altid være nogen borgere der er 

utilfredse med maden. 

 

Der skal tages en politisk beslutning om man fortsat ønsker udlicitering af madordningen. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget drøftes. 

 

Afgørelse 

Fremsendes til undersøgelse hos Uddannelse- kultur og fritidsudvalget. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 24  Forslag til dagsorden – Udvalg i hvert bosted. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. udvalg i hvert bosted, som skal se på visioner for den enkelte bygd.  

 

Hun vil gerne foreslå, at der tilbydes hvert bosted, at der nedsætte et erhvervsudviklings-udvalg, 

som skal se på og komme med visioner for erhvervsudvikling for hvert bosted i Kommunen. 

Hvordan sikrer man fremgang i bygden, hvilke erhverv ønsker man at fokusere på og udvikle, i hver 

enkel by og bygd. Derfra må vi fra Kommunalbestyrelsen vurdere, om Kommunen giver den 

nødvendige støtte og opbakning. Ved sådan en evaluering, - vil Kommunen også få bedre og mere 

viden omkring hvor man kan støtte det enkelte bosted endnu mere til selvudvikling. Ligesom det 

højst sandsynligt vil skabe et tættere bånd mellem bosted og Kommune.   

 

Det skal munde ud i at NÅR det lykkes og der skabes fremgang i et bosted, så skabes også en 

gulerod, for de bygder der har succes, så de mærker at der skabers flere midler til forbedringer, der 

hvor økonomien udviklingsmæssigt viser fremdrift, for vi kan alle blive enige om at der virkelig 

trænger til forbedringer mange steder. Dette kan ligeledes sammenkøres med aktiviteter for 

arbejdsløse, hvor man skal yde frivilligt for at opnå arbejdsløshedsunderstøttelse, dette kan give alle 

bosteder et boost af aktiviteter og give bosteder følelsen af udvikling og forskønnelse. 

 

Faktiske forhold 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget drøftes. 

 

Afgørelse 

Indstillingen blev ikke godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 25  Forslag til dagsorden – Græs i kommunen. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. græs i kommunen. 

 

Pollen og høfeber er et fortsat sigende problem i byerne, - synderen er alt det græs der bliver strøget 

efter hvert eneste byggeri.  

 

Vi har mulighed for at begrænse dette tiltag, hvis vi kommunalt begrænser os, og stopper med 

denne unaturlige beplantning i Kommunen, som ikke gør os mere gavn, end hvad vi kan se ud af 

øjnene. Det er vigtigt at vi får stoppet denne kurve af allergi som eksploderer i takt med at der bliver 

sået mere og mere græs.  

 

I stedet kunne vi vælge at bruge beplantningen for det næste byggefelt, og aktivt flytte det over hvor 

der er behov for dette i et byggefelt der lige er færdig. På den måde skånede vi vores egne planter til 

ikke at gå til spilde, - og vi ville ikke have behov for at ødelægge beplantningen der hvor den næste 

gravko starter et byggeri.  

 

Hvis man gennemfører denne beplantnings politik, - så ville dette også være en opgave der kunne 

tilbydes til udførelse af de arbejdsløse for offentlige byggepladser. Eller de som flytter ind i en ny 

bolig, hvis der er tale om et privat byggeri, - kunne få tilbud om at hente Grønt, - i et afgrænset 

'næste byggefelt'.  

 

Vi har privat som eksempel ved vores hus, - hentet lidt beplantning for 5 år siden ved vores 

hundehold, da vores hunde skulle omplaceres, der hvor hundene naturligt ville ødelægge 

beplantningen. Resten, har vi naturligt måtte vente til vores område selv voksede til. Jeg er stærk 

modstander af det importerede græs, da alt for mange har store problemer med dette græs via 

høfeber.  

 

Så hun håber at vi kan beslutte os for at stoppe med såning af græs, og at der evt. først skal indhente 

særtilladelse, hvis der af en underlig grund, kommer en rigtig god begrundelse for at ville så i et 

bestemt område.  

 

Faktiske forhold 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget efter drøftelse sendes til behandling i Teknik- og miljøudvalget. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 26   Forslag til dagsorden – er detailbutikkerne i dag gode nok til at sælge 

dagligdagsvarer. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. er detailbutikkerne i dag gode nok til at sælge dagligdagsvarer? 

 

Hun vil, fordi hun bl.a. ikke mener at detailbutikkerne i dag er gode nok til at fylde mad og 

dagligdagsvarer på hylderne, komme med et forslag om at se på en Islandsk model omkring salg af 

Alkohol, for at vurdere om denne  model måske kunne forbedre detailbutikkernes fokus på mere 

vigtige varer end alkohol i Qeqqata/Grønland.  

 

I byen Akureyri med over 18.000 indbyggere findes der kun én butik der sælger øl, vin og spiritus. 

Butikken ligger helt centralt i byen og er uden restriktioner, hvor den ikke sælger andet end øl, vin 

og spiritus, for alle der opfylder aldersgrænsen.  

 

Akureyri er i hendes øjne en dejlig dynamisk og levende by (som er lidt større end Nuuk), som er 

meget erhvervsaktiv og som modtager 60 krydstogtskibe over sommeren hvor deres erhverv er 

meget alsidigt og har af interessante emner både et Aluminiums-smelteværk, veludnyttet turisme 

potentiale, skibsværft og bådebyggeri. Hvor byen virker meget harmonisk.  

 

Deres model er, at der i Akureyri , kún sælges alkohol, øl og vin fra én butik (og at der ikke sælges 

andet end dét fra denne butik), selvfølgelig helt uden restriktioner som normalt. 

 

Det efterlader alle andre detail butikker til at koncentrere sig om at få varieret mad og fødevarer på 

hylderne (noget vi alle hungre efter i Grønland). Da man underligt nok, altid mangler 

fødevareudvalg, men aldrig mangler alkohol i de grønlandske butikker.  

 

Det vil betyde at: 

- børn og børnefamilier, og borgere generelt ikke behøver at købe ind blandt fulde folk i tide og 

utide, og specielt ved lønudbetalinger, når man handler mad i butikkerne.  

- at tørlagte alkoholikere ikke fristes til at falde i igen og igen, når de handler de normale 

uundgåelige fødevarer.  

 

- og for de der skal købe sig en flaske rødvin til maden, - kan gå ind i denne special butik der sælger 

øl og vin og alkohol, hvor man rent faktisk som et plus, - vil kunne nyde et større udvalg end 

normalt. 

- samt få kyndig vejledning.  

 

Hun mener det er en win-win for alle, - om det er det offentlige der ejer alkoholbutikken eller om 

den er privatejet, eller måske et fællesskab blandt detailkæderne, - det bør undersøges.  

 

 

Men hun mener konceptet er fantastisk, - da man skiller skidt fra kanel, og det ville være dejligt at 

kunne handle morgenbrød som eksempel i Pisiffik i Sisimiut, uden at der i bedste øjenhøjde er én 2 

meter hylde med Tuborg, en 2 meter hylde med Carlsberg og en 2 meters hylde med blandet øl, og 
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på nederste hylde endnu flere kasser med samme indhold. På disse hylder burde bageriet være fyldt 

op med 'alt til morgenbordet'.  

 

I denne by Akureyri, kan man i øvrigt købe vin og alkohol til maden, på caféer og i restauranter og 

ligeledes på værtshuse som vi også normalt ser det på Grønland. 

 

Så i Akureyri har man faktisk de bedste forudsætninger for at skabe et afslappet forhold til Alkohol, 

som sikre at de som ikke kan 'tåle' alkohol-hylderne, sagtens kan gå i fødevarebutikkerne uden at 

skulle frygte at falde i igen. 

 

Hendes forslag er at man fra administrationen kontakter Akurery og indhenter oplysninger om deres 

system, og ad den vej undersøger om en lignende model i Qeqqata evt. vil have den effekt, at vi i 

Kommunen får mere varieret varesortiment i dagligvarer butikkerne. At hylderne i butikkerne 

bugner af madvarer og fristelser til mavesækken, fremfor i dag hvor alkohol er placeret i bedste 

øjenhøjde, og placeret som om de gerne vil have os til at købe øl til morgenmaden.  

 

Faktiske forhold 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget drøftes. 

 

Afgørelse 

Foreslaget blev ikke godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 27  Forslag til dagsorden – moskusokser eller rensdyr i nærområdet ved Sisimiut. 

Journal nr.  

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann har ved e-mail af 5. august 2015 fremsendt 

dagsordensforslag vedr. moskusokser eller rensdyr i nærområdet ved Sisimiut.  

 

Vi har haft besøg af 5 fredelige moskusokser omkring Sisimiut, som ikke overlevede ret længe, - 

kan vi ikke beslutte at lave området fra bunden af 1. fjord ud mod Sisimiut til et jagtfrit område af 

storvildt. Man snakker om moskusokser i indhegning mv. men det bedste ville da være hvis dyrene 

selv efter eget ønske fandt det interessant at færdes i Sisimiut bagland. Dette ville være en 

turistattraktion, og være så dejligt, at man kunne nyde at se ustresset dyr, der ikke er jagtet i 

området omkring Sisimiut. Måske trækker dyrene væk om vinteren, - men hvis de mærker at 

landområdet mod Sisimiut er jagtfrit, - så ville man med tiden måske opleve at dyrene måske søgte 

tilbage til nærområdet. I andre lande værner man om dyrelivet i nærmiljøet, det kunne være dejligt, 

hvis vi også kunne opleve et vildt dyreliv tæt på, - så befolkningen får en mere naturligt tilgang til 

dyrelivet, uden at de absolut skal nedlægges bare fordi de nu er der, ligesom det kunne blive til en 

attraktion for alle turisterne der besøger byen, at kunne opleve disse dyr på afstand.  

 

Faktiske forhold 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse,  

 

at forslaget efter drøftelse sendes til behandling i Levende Resurseudvalget. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

1. Malene Ingemann´s e-mail af 5. august 2015 
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Punkt 28 Et tidligere forslag – Ændring af strukturen på besætningssammensætningen på 

”Sanna”. 

Journalnr. 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemann efterlyser ved e-mail af 5. august 2015, hvor langt 

forslaget er nået. 

 

”Forslag til ændring af strukturen omkring besætningsammensætning på ”Sanna”: 

 

”Vi har haft 'besøg' af 'Sanna' i løbet af sommeren, skibet der undersøger fiskebestanden og arterne i 

områderne omkring og langs kysten i Grønland.  

 

Jeg vil gerne opnå opbakning i Kommunalbestyrelsen til at der fremadrettet bliver ændret på 

strukturen omkring besætningssammensætningen ombord på skibet. Så vi kan sikre at der hele tiden 

ved siden af biologer, befinder sig en ligelønnet besætning (som er fisker i lokalområdet) ombord på 

Sanna med indgående kendskab til lokalområdet og fiskeriet, - på en sådan måde, at hver region 

sikres den korrekte biologiske vejledning overfor Naalakkersuisut. 

 

Dette vil sige at man sikre at kvoter fra første færd bliver korrekte 1. gang. Sanna's færd bør 

planlægges 1 år før, så koordineringen af sted og tidspunkt bliver nøje planlagt i samarbejde med 

fiskerne, som er de praktiske specialister på området og i regionerne, og som derfor er meget vigtige 

at få inddraget.”  

 

Sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2013. 

 

Indstilling 

Det indstilles til kommunalbestyrelsen at sagen efter drøftelse sendes til Levende Ressurceudvalget. 

 

Afgørelse 

Besvares med brev. 

 

Bilag 

1. e-mail af 5. august 2015 fra Malene Ingemann. 

2. KB 05/2013 pkt. 16 beslutning. 
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Punkt 29 Borgmesterbeslutning - Omlægning af en daginstitution i Maniitsoq til forskole-

daginstitution  

 

Journalnr. 44.03.00 

 

Baggrund 

Ved møde i Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget den 4. maj godkendte udvalget at Område for 

Uddannelse kan arbejde videre med vurderingerne til omlægning af en daginstitution til en 

forskoledaginstitution samt udarbejde et forslag til følger ved sådan en omlægning for de øvrige 

daginstitutioner i Maniitsoq til mødet i Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget før der kan tages en 

beslutning i forslaget. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og SIK for faglærte og ikke-faglærte 

arbejdere på månedsløn. 

Overenskomst mellem Naalakkersuisut og SIK for Barnehjælpere, socialmedhjælpere og 

socialhjælpere. 

 

Faktiske forhold 

Der er 4 dagsinstitutioner i Maniitsoq.  

Ud fra beslutningen om at arbejde videre med vurderingerne til omlægning af en daginstitution til 

en forskoledaginstitution, holdes der møder med daginstitutionslederne, deres souschefer og 

medarbejderrepræsentanter 2 gange om ugen.  

 

I enighed med dette forum, foreslås det, at daginstitutionen Aanikasik omlægges til en 

forskoledaginstitution. Oversigten over fordelingen af børn på daginstitutionerne ser således ud pr. 

1. juni 2015: 

Fødeår Angaju Aanikasik Paarsi Kuunnguaq Børn i alt 

 

2009 7 5 8 14 34 

2010 7 6 8 9 30 

2011 2 10 8 15 35 

2012 2 5 7 19 33 

2013 7 4 3 17 31 

2014  7 7 6 20 

Børn i alt 25 37 41 80 183 

Normering 40 46 41 88 215 

 

Som det kan ses er der 183 børn i de 4 daginstitutioner, hvor der er en normering i alt på 215. Dette 

giver 32 ledige pladser. Når børn født i 2009 så starter i folkeskolen bliver der endnu flere ledige 

pladser. På den baggrund indstiller daginstitutionsområdet sammen med daginstitutionslederne og 

medarbejderrepræsentanterne, at Angaju omlægges til et fritidshjem. Angaju er den ældste bygning 

og den daginstitution med færrest normering. 

 

Børn født i 2009 går ud af daginstitutionerne pr. 1. august for at starte i folkeskolen. Såfremt 

forslaget om omlæggelse af Aanikasik til en forskoledaginstitution godkendes, overflyttes børn født 
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i 2010, 24 børn der er født i 2011 samt 10 små børn der nu er på venteliste flyttes til Aanikasik, vil 

tallene se således ud:  

 

Fødeår Angaju  Aanikasik 

forskole 

Paarsi Kuunnguaq Børn i alt 

 

2010  30   30 

2011  24  11 35 

2012   14 19 33 

2013   4 27 31 

2014   17 9 20 

Børn i alt 0 54 35 66 149 

Normering 40 54 44 80 218 

Ledige pladser 40 0 09 14 23  

(+40 

Angaju) 

 

I henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen, § 11 stk. 2. opdeles daginstitutioner i børnegrupper, hvor der i hver 

børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og 12 børn i hver vuggestuegruppe. Ændring i 

normeringerne kan forklares med, at når vuggestuebørn flyttes ud af Aanikasik, så bliver 

normeringen større. Paarsi og Kuunnguaq derimod får flere vuggestuebørn, således at deres 

normering bliver mindre.  

 

Det er hensigten, at Aanikasik som forskoledaginstitution altid skal være fyldt op med et år yngre 

børn før forskolealderen. Det er nemlig hensigten, at børnenes forberedelsesproces til skolegangen 

starter tidligere end det gør nu.  

 

Der bliver 23 ledige pladser efter 1. august. Med en tilgang på omkring 30 børn om året igennem de 

sidste år, hvor der pr. 1. august er 20 børn født 2014, forventes i løbet af efteråret 10 småbørn at 

blive optaget.  

 

Atuarfik Kilaaseeraq har indstillet 11 nye lærere til nyansættelse pr. 1. juli 2015. En del af disse har 

småbørn, uden at vi helt har overblik over antallet endnu. Der er også en del nye opslag, til 

ansættelse i juli og august. Det er bl.a. 1 leder og 1 medarbejder på musikskolen, 2 nye 

pædagogstillinger på skolehjemmet, 1 leder for ungdomsklubben. 3 faglærere på Piareersarfik. Det 

kan ikke udelukkes at der kan ske nyansættelser af personale med småbørn. Derudover kommer der 

en del gæstebørn fra for eksempel politi, sygeplejersker og lignende, der er ansat for et begrænset 

antal måneder i Maniitsoq. Der er 5 gæstebørn i daginstitutionerne i Maniitsoq d.d. Disse er ikke 

talt med i oversigten og holdes altid udenfor normeringen. 

 

Således forventes i løbet af juli og august ingen, eller kun få ledige pladser i de 3 tilbageværende 

daginstitutioner. Der kan endda godt være risiko for, at der kan opstå ventelister ved lukning af 1 

daginstitution, på trods af, at det er den mindste og ældste daginstitution, der er udvalgt til at blive 

omlagt som fritidshjem. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtige konsekvenser vil blive, at forskolebørnene er bedre rustet til skolestart i folkeskolen, 

hvor de ikke vil starte i folkeskolen fra fire forskellige dagsinstitutioner, men vil komme fra én 
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dagsinstitution. 

Ved frigivelse af en daginstitution til en fritidshjem, dækkes en længe efterspurgt behov fra 

forældrene om et fritidshjem i Maniitsoq. Forældrene får mulighed for at vælge imellem om de vil 

sende deres barn til skolepasning eller en fritidshjem.  

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Ved lukning af Angaju som daginstitution, kan bygningen og personalet anvendes som fritidshjem. 

Ungdomsklubben har i mange år været det eneste tilbud efter skoletid i Maniitsoq. Ved at omlægge 

Angaju til et fritidshjem ved at beholde personalenormeringen og budgettet, foreslås tilbuddene 

efter skoletid som følger: 

1.-3. klasse: gratis skolepasning i Atuarfik Kilaaseeraq 

1.-2. klasse: fritidshjem på Angaju med forbrugerbetaling og eventuel mulighed i 2016 at give 

tilbud til få pladser til psykisk handicappede som autisme. Hvis der stadig er ledige pladser, kan 

tilbuddet øges til 1.-3. klasse. 

3.-4. klasse: fritidsklubben (den gamle ungdomsklub) 

5.-7. klasse: den nye ungdomsklub, hvor de ældste klasser kan have aftentimerne. 

- Flytning af medarbejderne kan ske allerede til 1. juli 2015. 

- Flytning af børnene kan ske allerede til 1. august 2015. 

- Inden flytningen skal medarbejdere og børn besøge den dagsinstitution, som de skal flytte til.  

- Omlægning af Aanikasik til en forskoledaginstitution kan ske fra den 1. august 2015. 

- Omlægning af Angaju til et fritidshjem kan ske fra den 1. august 2015. 

 

Forældrene er informeret omkring planlægning igennem de sidste 1½-2 år til de enkelte 

daginstitutioners forældremøder. Faktisk er der nogle forældre, der har ventet utålmodigt på 

initiativet omkring forskoledaginstitutionen. Det viste sig, at dengang daginstitutionerne havde 

”bestyrelser”, har initiativet været drøftet som et ønske. 

At de foreslåede forandringer er til barnets/børnenes tarv, er der stor forståelse for blandt 

forældrene. 

 

Der afholdes ledermøde i disse uger til omlægningen kan realiseres, med personalerepræsentanter 2 

gange om ugen for at forberede rokeringerne af personale og børn. 

 

Der bliver ingen økonomiske konsekvenser. Personalenormeringerne på et fritidshjem er det samme 

som daginstitutionsområdet. Der er også forældreindbetalinger ligesom på daginstitutionsområdet, 

hvor forældrene også kan ansøge Område for Familie om dækning af forældreindbetalingen. 

 

Direktionens bemærkninger 

 

Administrationens vurdering  

Administrationen støtter op om forslaget og anser det som en god mulighed, at Aanikasik omlægges 

til forskoledagsinstitution og Angaju til fritidshjem. Dermed vil forskolebørnene være bedre rustet 

til at starte i folkeskolen og der kan tilbydes mere pædagogisk tilrettelagt fritidshjem end 

skolepasningen kan tilbyde til 1.-2. klasse. Administrationen samarbejder nu tæt med alle 4 

daginstitutioner og deres personale omkring sådan en omlægning af daginstitutionsområdet, såfremt 

udvalget kan godkende indstillingen. 
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Administrationens indstilling  

Det indstilles, at Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget godkender at: 

- Aanikasik omlægges til en forskoledaginstitution den 1. august 2015. 

- Angaju omlægges til et fritidshjem den 1. august 2015. 

 

Uddannelses- kultur og fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget godkendte på sit møde den 8. juni 2015 indstillingen med tilføjelse at Fritidshjemmet er et 

tilbud til 1 – 4 klasser. 

Punktet videresendes til borgmesterbeslutning. 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 10. juni 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen at godkende 

indstillingen. 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Punkt 30 Borgmesterbeslutning - Orientering om meddelelse af arealtildeling til byggefelt i 

B2 Sisimiut 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan for 

Qeqqata Kommunia 2012 – 2024, er byggefeltet ved siden af fællesværkstedet annonceret ledigt, 

med henblik på at skabe mulighed for etablering af byggeri til havnerelaterede funktioner. 

Fokus har været at skabe grundlag for at der kan opføres en ny fiskefabrik med henblik på at sikre 

nye arbejdspladser i Sisimiut. 

  

Regelgrundlag  

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

planlægning og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia har ved annonce i Sivdleq annonceret byggefelt til havne funktioner på den 

østlige del af Sisimiut havn ledigt i en periode på 14 dage, med seneste ansøgningsfrist den 27. maj 

2015 

Ved ansøgningsfristens udløb er der fremkommet 3 ansøgninger fra den samme ansøger men 

gennem 3 forskellige firmaer. Da det blev klart at der reelt kun var en ansøger og der ikke ville 

blive tale om lodtrækning trak ansøger de 2 ansøgninger tilbage og Qeqqata Kommunia står tilbage 

med én ansøger. 

 

Ansøger er Enoksen Seafood, der med firmaet Kangaamiut Seafood som medejer med ansøgningen 

dokumenterer deres seriøsitet. 

Som noget nyt har kommunen i henhold til Planloven, i forbindelse med annonceringen af 

byggefelter i havneområdet stillet krav om at ansøger dokumenterer dels en teknisk parathed, dels 

en økonomisk parathed med henblik på at sikre seriøsitet. Disse krav er opstillet for at 

kommunalbestyrelsens intentioner med byggefeltet effektueres så hurtigt som muligt og at 

rammerne udfyldes så godt som muligt. 

 

Enoksen Seafood har for at dokumentere den tekniske parathed vedlagt et projekt der angiver et 

byggeri i 2 etager der næsten udfylder byggefeltets rammer. Kommuneplantillægget angiver en 

byggemulighed i 3 etager. Projektet har været drøftet med OTM for så vidt indpasningen på 

byggefeltet, bygningskonstruktioner og kloak tilslutning og Nukissiorfiit, der redegør for at man er i 

stand til at leverer vand og strøm til projektet. Det anføres at der er en udfordring i forhold til en 

øget snelast på fællesværkstedets tag altså nabobygningen på grund af byggehøjden, men det findes 

der en løsning på. 

Med hensyn til den økonomiske parathed fremsender ansøger en erklæring fra Sydbank som er 

Kangaamiut Seafoods bankforbindelse, om at virksomheden er i stand til økonomisk at håndtere 

såvel opførelse som drift af en ny fiskefabrik, på byggefeltet. Det samlede byggeri med inventar 

forventes at beløbe sig til 30 mio. kr.  

 

For at underbygge sin seriøsitet, har Kangaamiut Seafood indkøbt et indhandlingsskib, som allerede 

for indeværende sæson kan indsættes i Sisimiut området for at forbedre fiskernes muligheder for at 

indhandle deres fangst indtil fiskefabrikken er klar til at modtage fiskernes fangst. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Med en ny fiskefabrik forbedres fiskerne mulighed for at sikre en god indtjening på deres fangster 

og dermed en bedre økonomisk bæredygtighed. Fiskefabrikken vil også indebære at havnens arealer 

udnyttes mere intensivt og dermed sikrer en bedre udnyttelse af de offentlige investeringer i 

havneanlæggene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arealtildelingen har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata 

Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført ved bygherres 

foranstaltning. 

Der vil dog kunne forekomme omkostninger til at sikre nye oplagsarealer til det fiskeudstyr der er 

oplagret på det areal hvor fabrikken skal opføres.  

En tidligere arealtildeling til Polarentreprise er tilbagetaget, begrundet i Polarentreprises manglende 

opfyldelse af tidsfrister. Sagen har været påklaget og Qeqqata Kommunia har fået medhold. 

Den midlertidige arealtildeling til Royal Greenlands palleoplag indeholder retningslinjer om at 

arealtildelingen kan tilbagetages hvis Qeqqata Kommunia skulle få behov for arealet. Den eneste 

udgift der i denne del vil kunne påregnes, er at kommunen bør stille et nyt areal til rådighed for 

Royal Greenland til palleoplag. Flytning af hegn m.v. skal foretages af RG for egen regning. 

 

Da der kun er indkommet en ansøgning, der opfylder kravene opstillet i forbindelse med tildeling af 

arealet, så er der reelt ingen mulighed for at give afslag.  

Såfremt der havde tvivl om en ansøger opfyldte kravene, og administrationen ikke kunne 

fremskaffe yderligere dokumentation, kunne der blive tale om at der skulle foretages en vurdering 

af Økonomiudvalget. Det er ikke tilfældet. 

Såfremt der havde været flere ansøgere, der opfyldte kravene, skulle der have vært foretaget 

lodtrækning mellem ansøgerne. Det er ikke tilfældet. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at den fremsendte ansøgning opfylder kravene i plangrundlaget 

og da de er eneste ansøger skal kommunen meddele Enoksen Seafood, at de har fået tildelt arealet. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget godkender, at Enoksen 

Seafood tildeles arealet 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 3. juni 2015 på vegne af økonomiudvalget, 

- at Enoksen Seafood tildeles arealet 

 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. juni 2015 og tog orienteringen til efterretning. 

 

 



Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2015, den 28. august 2015 

 

 

78 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Punkt 31 Borgmesterbeslutning - Høring om fiskeri efter laks  
 

Journalnr. 72.00 

 

Baggrund 

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i brev af 16.6.2015 sendt planen for det fremtidige 

laksefiskeri i Grønland til høring. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks.  

 

Faktiske forhold 

Grønland har bundet sig til en treårig forvaltningsaftale i North Atlantic Salmon Conservation 

Organisation (NASCO) som indebærer forbedret kontrol, forbedret og øget rapportering samt en 

kvote på 45 tons for det samlede fiskeri. Derfor har Departementet følgende planer for laksefiskeriet 

2015-2017 som der venligst udbedes høringsvar på: 

- En fastsat kvote for hele fiskeriet på 45 tons per år i en treårig periode. 

- Fritidsfiskere udelukkes fra fiskeriet. Dvs. at kun erhvervsfiskere kan fiske efter laks til eget 

forbrug samt salg eller landing. 

- Der vil fortsat fastsættes en landingskvote indenfor de 45 tons som fordeles ud på 

indhandlingsstederne i bygderne. Ingen indhandling i Nuuk. Indhandlingen skal være for at sikre 

bygderne. 

- Der fastsættes yderligere en kvote til salg på brætterne, hoteller og institutioner samt privat 

konsum. 

- Der vil ske en opstramning af rapportering samt løbende rapportering i løbet af sæsonen. APNN 

vil igen i 2015 foretage opfølgende telefon interview for at validerer rapporteringerne. 

- Kontrollen øges af fiskeriet både af fiskere, brætter og indhandlingssteder 

- Fiskerisæsonen starter d. 15. august og varer indtil kvoterne opfiskes eller fiskeriet slutter den 31. 

oktober.  

 

Administrationens høring: 

Administrationen sendte høringen videre til bygdebestyrelser, fisker- og fangerforeninger samt 

fritidsjægerforeningen:  

 

Administrationen har modtaget følgende høringssvar: 

- Fisker- og fangerforeningen i Atammik har i sit høringssvar af 18.6.2015 skrevet følgende: 

“For høringen om fiskeri efter laks foreslår vi, at erhvervsfiskerne alene får tildelt kvoter.  

Vi foreslår, at fritidsjægerne og private personer udelukkes fra fiskeriet.  

Vi har ikke noget imod for departementets forslag om de 45 tons. Det var således vores korte 

bemærkning”.  

 

- Fiskerforeningen i Kangaamiut har i sit høringssvar af 25.6.2015 skrevet følgende: ”Vi er 

bedrøvet over, at KNAPK´s hensigter ikke bliver ført ud i livet, men er til trods herfor tilfredse med 
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departementets forslag om kvoterne, der tiltænkes fastsat over en treårig periode. Vi støtter desuden, 

at erhvervsfiskerne alene får tildelt kvoten, så vi således går ind for, at fritidsjægerne og private 

personer udelukkes fra fiskeriet. Årsagen hertil er de store forhindringer udefra, ligesom vi støtter 

Naalakkersuisuts hensigter om at stramme op”. 

 

-Bygdebestyrelsen Atammik/Napasoq har under sit møde den 24. juni 2015 udfærdiget 

høringssvaret, hvori de skriver, at fritidsfiskerne skal udelukkes fra fiskeriet, og at erhvervsfiskerne 

alene skal have mulighed for at fiske, ligesom der ingen indhandling skulle være i Nuuk. 

 

- Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har i sit høringssvar af 24.6.2015 skrevet følgende:  

“ Anbefaler, at fritidsfiskerne får tildelt 5 tons ud af de 45 tons, idet det er en grønlandsk tradition at 

salte laks som vinterforråd”.  

 

- Fritidsjægerforeningen i Maniitsoq har i sit høringssvar af 24.6.2015 skrevet følgende: 

“Vi mener, at Fritidsjægerforeningen bør have mulighed for at fiske efter laks fra f.eks. den 15. aug 

– 15. sept, da erhvervsfiskerne ikke ville kunne levere nok laks til byen, hvis de skulle stå alene for 

det. Man bør så vidt muligt bevare og ikke udelukke fritidsjægernes/fritidsfiskernes mulighed for at 

kunne samle vinterforråd og salte laks, der er en del af den grønlandske tradition”. 

 

TPAK, Sisimiut har i sit høringssvar af 25.6.2015 skrevet følgende: 

“TPAK er hermed yderst imod for udelukkelse af fritidsfiskernes mulighed for at fiske efter laks, 

idet antagelsen om, at laksen er ved at blive udryddet, ikke holder stik. Der er desuden sat 

restriktioner/kvoter på mange fangstdyr, hvorfor vi ikke overfisker og alene fanger de dyr, vi har 

behov for, hvilket ligger tungt hos os. Vi kan ikke støtte forslaget om ændring af fiskerisæsonen, 

idet laksen er kommet til sydsiden i juli måned. Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan støtte 

ændringen af reglerne for fiskeri efter laks. Kort sagt kan vi ikke støtte Jeres hensigt om at skabe 

besvær”. 

 

Jollefisker- og fangerforeningen i Sisimiut har i sit høringssvar af 23.6.2015 skrevet følgende: 

Jollefiskerne i Sisimiut støtter fiskeri efter laks. Vi forlanger, at fisker og fangerne alene skal have 

mulighed for at fiske efter laks. 

 

-Lilleholm Food ApS har i sit høringssvar af 25.6.2015 skrevet, at de finder det væsentligt, at der 

indhandles laks til indhandlingsanlæggene. Lilleholm Food ApS er ét af de få indhandlingsanlæg i 

Grønland, der forarbejder laks. De røger, marinerer og salter laks, der sælges videre til butikker i 

Grønland. 

  

Efter høring hos medlemmerne for Levende Resurceudvalget udtrykker næstformanden for PUPA, 

at PUPA ikke ønsker, at fritidsjægerne skal udelukkes fra fiskeriet efter laks, og at der i 

høringssvaret ikke skal stå noget fast tons, som ønske. 

 

Bæredygtige konsekvenser  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

Direktionens bemærkninger  

 

Administrationens vurdering  
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Administrationen vurderer, at kommunen i forbindelse med nærværende høring væsentligt skal 

vurdere, hvorvidt kommunen skal være for eller imod for udelukkelse af fritidsfiskerne fra 

laksefiskeriet. 

Administrationen vurderer efter sin høring hos parterne, at der kan være mulighed for at tildele 

fritidsfiskerne kvoter indenfor den tildelte kvote på 40 tons til erhvervsfiskerne, da røgeri og 

saltning af laks er en del af vores grønlandske kultur, som ønskes bevaret. 

 

Det er af de høringssvar, som administrationen har modtaget, bemærkelsesværdigt, at fisker- og 

fangerforeningerne støtter, at fritidsjægerne udelukket fra fiskeriet efter laks, hvorimod 

fritidsfiskerne og bygdebestyrelsen i Kangaamiut er imod for det. Bygdebestyrelsen i Kangaamiut 

foreslår, at fritidsfiskerne tildeles 5 tons. 

 

Administrationen tilslutter sig forslaget om fordeling af lakseindhandlingen ud på 

indhandlingsstederne i bygder og byer (undtagen Nuuk), da det kan antages at der i forhold til andre 

byer og bygder vil blive solgt rigtigt mange laks ved brættet og hos restaurationer m.m. pga. 

befolkningstallet i Nuuk, og således vil en stor del at de tildelte 45 tons tilfalde Nuuk, hvis der 

åbnes mulighed for indhandling af laks i Nuuk. Administrationen vurderer, at det i så fald vil være 

svært at acceptere. Det har i de senere år været muligt at indhandle laks hos indhandlingsanlæg i 

byer og bygder i Qeqqata Kommunia, og vi kan via statistikker se, at det har haft en lidt positiv 

indflydelse. Vi kan i statistikker se, at der i 2014 er blevet indhandlet i alt 8.490 kilo laks, til en 

værdi af ca. 186.780 kr., til indhandlingsanlægget i Maniitsoq og i bygerne Kangaamiut og 

Atammik. 

Administrationen vurderer, at der i høringssvaret også skal stå, at Qeqqata Kommunia ønsker, at der 

skal tildeles en fornuftig kvote til fiskerne i Qeqqata Kommunia. 

 

Det kan i høringsbrevet læses, at der vil ske en opstramning af rapportering samt løbende 

rapportering i løbet af sæsonen. 

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med denne opstramning kan forventes, at 

kommunerne vil blive påkrævet at sende rapporteringer af enkelte fiskers dagsfangst, der ikke bliver 

indhandlet hos indhandlingsanlæg/fabrikker, til departementet. Administrationen vurderer, at 

kommunen i forbindelse med sit høringssvar bør være forberedt på dette spørgsmål. Departementet 

har Jagt- og Fiskeribetjente og deres medhjælper under sig, og de har hver deres kontor og 

kommunikationsudstyr. 

Administrationen vurderer, at kommunen så vidt muligt minimalt skal bruge resurser på det, da det 

både økonomisk og administrativt vil have konsekvenser for kommunen, hvis kommunen til dagligt 

skal sende rapportering pr. mail og telefax. Administrationen vurderer, at det ikke vil være på sin 

plads, at overdrage dette ansvar til kommunen, (hvis det skulle være tilfældet). Administrationen 

vurderer, at fiskerne selv kan aflevere deres dagsrapporteringer til Jagt- og Fiskeribetjente, som så 

sender det videre til departementet. Kommunen administrerer allerede licensansøgninger, 

videreforsendelse af licensansøgninger til departementet og videreforsendelse af licenser til 

fiskerne. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller, at kommunen skal fremkomme med følgende høringssvar: 

1. Qeqqata Kommunia ønsker, at der udover kvoten på 45 tons for erhvervsfiskere, også 

tildeles kvoter for fritidsfiskerne. Årsagen til ønsket er begrundet i, at røgeri og saltning af 

laks er en kulturtradition i Grønland, som ønskes bibeholdt. 
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2. Qeqqata Kommunia er enige i, at indhandlingen sker i andre byer og bygder i stedet for 

Nuuk og ønsker, at kvoten fastsættes på baggrund af indhandlingskapacitet og antal fiskere i 

kommunen. 

 

3. Kommunen ønsker, at lokale fangst- og fiskeribetjente skal have til opgave for at føre tilsyn 

med fangstregistrering af laks, der ikke indhandles i indhandlingsanlæg, idet kommunen 

administrerer licensansøgninger, videreforsendelse af licensansøgninger og 

videreforsendelse af licenser til laksefiskeri. 

 

Borgmesterens behandling af sagen  

Borgmesteren besluttede den 26. juni 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen at godkende 

administrationens indstilling. 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrugs høringsbrev af 16.6.2015 om planen for det 

fremtidige laksefiskeri i Grønland. 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks.  

3. Høringssvar fra Fisker- og Fangerforeningen i Atammik af 18.6.2015. 

4. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Kangaamiut 25.6.2015. 

5. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Atammik/Napasoq af 24. juni 2015.  

6. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af 24.6.2015. 

7. Høringssvar fra fritidsjægerforeningen i Maniitsumi 24.6.2015. 

8. Høringssvar fra TPAK af 25.6.2015. 

9. Høringssvar fra Lilleholm Food ApS af 25.6.2015. 

10. Høringssvar fra SAAPP af 23.6.2015. 

11. Borgmesterens høringssvar til KANUKOKA 
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Punkt 32 Borgmesterbeslutning - Anmodning om orlov fra fælles bygdebestyrelsen 

Itilleq/Sarfannguit fra Charlotte Filemonsen 

 

Journalnr.01.01.03 

 

Baggrund 

Charlotte Filemonsen anmoder om orlov ved brev af 9. juli 2015 fra fælles bygdebestyrelsen 

Itilleq/Sarfannguit. 

 

Baggrunden for anmodningen er, at hun er optaget på GUX uddannelsen i Sisimiut, hvorved hun 

flytter fra valgstedet hvor hun er valgt. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer, 

§ 54. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør 

kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. 

Stk. 4. Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i valgkredsen, kan kommunalbestyrelsen 

bestemme, at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af 

kommunalbestyrelsen, indtil den pågældende på ny tager fast bopæl i valgkredsen. 

  

Lovgivningen har ligeledes gyldighed i f.t. bygdebestyrelser. 

 

Faktiske forhold 

Hun starter på GUX uddannelsen den 7. august 2015. 

 

I h.t. suppleantlisten, er den første suppleant for Siumut Najaaraq Goliathsen, Sarfannguit og ved 

Charlotte Filemonsens orlov indtræder Najaaraq Goliathsen fra den 1. august 2015 i fælles 

bygdebestyrelsen Itilleq/Sarfannguit. 

 

Direktionens indstilling 

Direktion indstiller følgende til borgmesterens godkendelse 

  

1) at anmodningen om orlov fra 1. august  2015 fra fælles bygdebestyrelsen i Itilleq/ 

Sarfannguit fra Charlotte Filemonsen godkendes, og at såfremt hun vender tilbage til 

Sarfannguit indenfor valg-perioden 2013 – 2017, at hun så kan anmode om at genindtræde. 

 

2) Najaaraq Goliathsen indtræder i fælles bygdebestyrelsen for Itilleq/Sarfannguit per den 1. 

august 2015. 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 13. Juli 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen, 

 

1) at anmodningen om orlov fra 1. august  2015 fra fælles bygdebestyrelsen i Itilleq/ 

Sarfannguit fra Charlotte Filemonsen godkendes, og at såfremt hun vender tilbage til 

Sarfannguit indenfor valg-perioden 2013 – 2017, at hun så kan anmode om at genindtræde. 
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2) Najaaraq Goliathsen indtræder i fælles bygdebestyrelsen for Itilleq/Sarfannguit per den 1. 

august 2015. 

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Charlotte Filemonsens brev af den 9. juli 2015 med amodning om orlov. 

2. Liste over suppleanter for fælles bygdebestyrelsen i Itilleq/Sarfannguit. 
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Punkt 33 Borgmesterbeslutning - Tillægsbevilling til renovering af musikskolen i Sisimiut 

Journal nr. XX.XX.XX 

 

Baggrund 

Der blev i slutningen af april 2015 konstateret betydelige vandskader og skimmelsvamp i 

Musikskolen Serravik i Sisimiut. Bygningen blev lukket, og musikskolen fandt midlertidige lokaler 

i det tidligere skolekollegium.   

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse og regnskabsregulativ.  

Tillægsbevillinger er kommunalbestyrelsens ansvarsområde.  

 

Faktiske forhold 

I januar 2015 blev der igen konstateret problemer med indeklimaet i Musikskolen Serravik. På 

grund af snemængder blev de videre undersøgelser udskudt til april, hvor det viste sig, at problemet 

var omfattende.  

 

For 2 år siden blev musikskolen Serravik også ramt af vandskader, hvor forsikringen betalte for 

renovering og midlertidig ekstern genhusning. Det er derfor urealistisk, at forsikringen igen vil 

betale for renovering af bygningsmæssige problemer i musikskolen Serravik. Det bekræftes 

yderligere fra teknik- og miljøområdet, der oplyser at den seneste vandskade skyldes indsivende 

vand fra fejlkonstruerede og ikke vedligeholdstætnede tagvinduer. 

 

Teknik- og miljøområdet vurderer, at det tidligere pladestudie Ulo og efterfølgende musikskolen 

Serravik ikke burde have benyttet loftrummet til andet end koldrum. En renovering bør derfor ikke 

genskabe de hidtidige mindre hensigtsmæssige lokaler i overetagen, som så kun kan bruges som 

lager fremover. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Musikskolen Serravik har været en forholdsvis stor succes, og dets placering mellem byskolerne og 

KTI har medført stor brug for både skoleelever og KTI ældre elever. Det er således en optimal 

placering beliggende ved Sisimiuts øvrige fritidscentrum omkring Nalunnguarfik.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Teknik- og Miljøområdet i Sisimiut har fået indhentet priser fra byens entreprenører. De 

nødvendige renoveringsudgifter beløber sig til 352.000 kr. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der bør foretages en renovering af den eksisterende 

Musikskole Serravik, så underetagen hurtigst mulig kan bruges til formålet. Overetagen bør forblive 

som koldrum/lager. 

 

Det er endvidere administrationens vurdering, at mulighederne for udvidelse af den eksisterende 

Musikskole Serraviks bygninger bør undersøges. I den forbindelse skal mulighederne for endnu 

tættere samarbejde med KTI undersøges, herunder mulighederne for selvstyrefinansiering af 

udvidelsen.  
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Administrationens indstilling 

Administrationen indstillede til Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalgsformanden og 

Borgmesteren på vegne af henholdsvis Uddannelses-, Kultur-, og Fritidsudvalget og 

Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen at godkende 

 

At der gives tillægsbevilling til renovering af Musikskolen Serravik på 352.000 kr.  

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets forkvindens behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets forkvinden godkendte administrationens indstilling den 

28. juli 2015. 

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling 

Det indstilles til Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende 

 

At der gives tillægsbevilling til renovering af Musikskolen Serravik på 352.000 kr.  

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 30. juli 2015 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

At der gives tillægsbevilling til renovering af Musikskolen Serravik på 352.000 kr.  

 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i 

august. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og tog orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Punkt 34 Orientering af høringssvar vedrørende ”Alderspension, boligsikring og 

alkoholloven”. 

Journalnr 43.01.00 

 

Baggrund 

Høring om forslag til ny alkohollov blev sendt til kommunerne med høringssvarfrist til Selvstyret 

den 8. juni 2015. Dog har KANUKOKA bedt om bemærkninger til forslaget med svarfrist den 5. 

juni 2015.  

Høring om forslag til ny boligsikringslov blev sendt til kommunerne med høringssvarfrist den 19. 

juni 2015. 

Høring om forslag til ny alderspensionslov blev sendt til kommunerne med høringssvarfrist den 24. 

juni 2015. 

Derefter har vi fra Qeqqata Kommunia sendt alle tre høringssvar til ovennævnte.  

 

Regelgrundlag  

 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af 

alkoholholdige drikke (alkoholloven) 

 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger 

 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension 

 

Faktiske forhold 

Alle høringssvar har været politisk behandlet.  

 

Alkoholloven er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. maj 2015. Alle 

partier kom med deres bemærkninger, fordi alkoholloven ikke blevet behandlet administrativt på 

grund af den korte tidsfrist før Kommunalbestyrelsesmødet.  Se referat fra denne møde i bilag 4.  

Høringssvar til `forslag til ny alkohollov` indeholdende partiernes bemærkninger blev sendt til 

KANUKOKA den 3. juni 2015, som har bedt om bemærkninger til forslaget før der blev lavet et 

fælles høringssvar til Selvstyret.  Se høringssvaret i bilag 3. 

 

Administrationens forslag til høringssvar til boligsikringsloven blev godkendt af familieudvalget 

den 11. juni 2015 og blev sendt videre til økonomiudvalget den 16. juni 2015 som også godkendte 

høringssvaret. Se referat fra denne møde i bilag 5. 

Høringssvar til `forslag til ny boligsikringslov` blev sendt til Departementet for Familie, Ligestilling 

og Sociale Anliggender den 19. juni 2015. Se høringssvaret i bilag 2. 

 

Forslag til alderspensionsloven blev behandlet i familieudvalget den 11. juni 2015 som sendte 

videre til økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender forslag til høringssvar med en kort 

bemærkning den 16. juni 2015. Se referat fra denne møde i bilag 6. 

Høringssvar til `forslag til ny alderspensionslov` blev sendt til Departementet for Familie, 

Ligestilling og Sociale Anliggender den 23. juni 2015. Se høringssvaret i bilag 1. 

Indstilling  

At Kommunalbestyrelsen tager orientering til efterretning.  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Bilag 

1. Høringsvar om Alkoholloven 

2. Høringssvar om Boligsikring 

3. Høringssvar om Alderspension 

4. Kommunalbestyrelsesmøde 28. maj 2015. Punkt 18 

5. Økonomiudvalgsmøde 16. juni 2015. Punkt 09 og Punkt 10. 
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Punkt 35  Orientering - Ny udligningsordning 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Naalakkersuisoq for Finanser har i brev af 12. juni 2015 (dateret d. 10. juni) til borgmestre meddelt, 

at Naalakkersuisut har besluttet sig for en midlertidig udligningsordning gældende de næste 3 år. 

Forinden har der været foretaget et stort forarbejde af en embedsgruppe med deltagelse fra 

Selvstyret og alle kommunerne samt konsulentbistand fra BDO. 

 

Regelgrundlag  

Udligning mellem kommunerne er Grønlands Selvstyres ansvar. 

  

Faktiske forhold 

Naalakkersuisut har nu i flere omgange inddraget kommunerne samt ekstern bistand fra BDO, uden 

at dette grundige embedsmandsarbejde er blevet benyttet af Naalakkersuisut, når beslutningen 

endelig skulle tages. 

 

BDOs notat på baggrund af input fra embedsmændene pegede på to nye grundmodeller, som ville 

betyde følgende indtægter til de fire kommuner fra bloktilskud, skat og udligning:  

Indtægter i mio. 

kr. 

Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsup 

Nuværende model 509 1.536 649 1.201 

Model 1 520 1.459 677 1.239 

Model 2 525 1.436 679 1.255 

  

Model 1 var foretrukket af Kommuneqarfik Sermersooq, mens de andre kommuner har peget på 

model 2. Model 2 tager modsat model 1 højde for omfordeling af skatteindtægterne fra de ansatte i 

Selvstyret og Selvstyrets selskaber.   

 

Begge modeller betød en betydelig omfordeling fra Kommuneqarfik Sermersooq til de andre 

kommuner. Det skyldes primært, at Kommuneqarfik Sermersooq har betydeligt færre ældre end de 

andre kommuner, og at antallet af ældre er betydeligt stigende i landet. De store skatteindtægter i 

hovedstaden som følge af Selvstyrets og hovedsæderne for Selvstyrets selskabers placering i Nuuk 

bør så i stigende grad gå til at håndtere det stigende antal ældre i hele landet. 

 

Naalakkersuisut lægger imidlertidig op til en midlertidig udligningsordning med følgende indhold:   

Indtægter i mio. 

kr. 

Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsup 

Ny midlertidig 

ordning 
524 1.491 654 1.226 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt at fokusere landets midler i en enkelt by/kommune, når befolkningen er 

spredt ud over hele landet og erhvervsudviklingen indenfor fiskeri, turisme og råstoffer primært 

foregår i andre dele af landet.    

Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Selvstyrets manglende prioritering af andre byer end hovedstaden i de kommende år vil fortsat 

skabe økonomisk nedgang i resten af landet. Når Naalakkersuisut kun lægger op til en yderligere 

omfordeling på 45 mio. kr., mens de objektive data peger på en omfordeling på 77-100 mio. kr., så 

vil Naalakkersuisut således begrænse udligningen til 50%. 

 

For Qeqqata Kommunia betyder det en forbedring på 5 mio. kr. mod de objektive datas 28-30 mio. 

kr. Da offentlige og halvoffentlige arbejdspladser flytter fra Qeqqata Kommuniatil Nuuk i disse år, 

vil Qeqqata Kommunias skatteindtægter falde betydeligt mere end 5 mio. kr., så de økonomiske 

udsigter for kommunen er ikke positive. Besparelser i den kommunale sektor er nødvendige.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt på mange områder, hvis Naalakkersuisut 

gennemfører en midlertidig og meget subjektiv udligningsordning. Følgende kan oplistes: 

1. Grundigt og ressourcemæssigt dyrt revision-, embedsmands-/konsulentarbejde forkastes, 

2. Den økonomiske incitamentsstruktur sættes ud af kraft for det kommunale selvstyre, 

3. Borgerne med behov for offentlige ydelser i Qeqqata Kommunia vil fortsat se en stigende 

serviceforskel i forhold til tilsvarende borgere i Nuuk, 

4. Manglende muligheder for at skabe lige muligheder og lige vilkår mellem borgerne i 

kommunerne i vores land. 

 

Det er administrationens vurdering, at den markante fokusering på at holde på landskassens midler i 

hovedstaden er ødelæggende for landets udvikling og sammenhøringskraft. Det synes mere og mere 

tydeligt, at Grønlands Selvstyre ikke har fokus på hele landet. Der burde i stedet være fokus på 

decentralisering, deregulering og privatisering i Selvstyret. 

 

Det er endvidere administrationens vurdering, at en fortsættelse af den førte politik fra Selvstyrets 

side vil påvirke Qeqqata Kommunia negativt. Når investeringer, arbejdspladser og de højtlønnede 

offentlige job flyttes fra resten af landet og placeres i hovedstaden uden de andre regioner 

kompenseres i udligningsordningen, vil de øvrige regioner herunder Qeqqata Kommunia ikke 

kunne udvikle deres potentialer indenfor primært fiskeri og turisme men også erhvervssektorer. 

 

Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et seminar for Naalakkersuisut og 

Inatsisartut, hvor andre parter end Selvstyrets administration både planlægger seminaret og 

fremlægger konsekvenserne af den førte økonomiske politik med fokus på udviklingen af landets 

regioner og sammenhøringskraft. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og tog orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Bilag 

1. BDO notat af 1. juni 2015 

2. Brev fra borgmesteren til Naalakkersuisut af 11. juni 2015 

3. Brev fra Naalakkersuisoq for Finanser af 10. juni 2015 (modtaget d. 12. juni) 
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Punkt 36  Orientering - Forslag til Finanslov 2016 - anlægsområdet 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Naalakkersuisoq for Finanser offentlige tirsdag d. 11. august 2015 Forslag til Finanslov 2016 (FFL 

2016). Finansloven er af afgørende betydning for landets udvikling og selvsagt også for Qeqqata 

Kommunia. Særligt er anlægsdelen af stor betydning, hvorfor der her orienteres om denne del, idet 

der endnu ikke er skabt overblik over FFL 2016s betydning for Selvstyrets driftsenheder.  

 

Regelgrundlag  

Finansloven er en Inatsisartutlov, som vedtages hvert år af Inatsisartut efter indstilling fra 

Naalakkersuisut.  

 

Faktiske forhold 

Anlægsområdet i Selvstyret var frem til midten af 2000’erne meget ligeligt fordelt mellem landets 

regioner. Selvstyret havde fokus på at sprede investeringer, der hvor det gav økonomisk mening og 

udviklingspotentialer forelå. De seneste 10 år har der været et større og større fokus på at investere 

landskassens midler i hovedstaden. 

 

I Finansloven 2015 var der for første gang nogenlunde ligevægt i investeringerne fra Selvstyrets 

side mellem regionerne, men det skyldtes primært, at Selvstyret har placeret deres kolossale 

investering på over ½ mia. kr. i Nuuk Havn i et særligt aktieselskab udenom Finanslovens 

anlægsbudget.  

 

 
I FFL 2016 synes der ikke fokus på oprettelse af flere nye hovedstadsaktieselskaber, men til 

gengæld fortsætter den skæve fordeling af anlægsmidler, jf. fordelingen på kommuner: 
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Sammenlignet med Finansloven for 2015 er der ikke udmøntet midler til nye anlægsprojekter i 

Qeqqata Kommunia i FFL 2016. Umiddelbart er der fokus på følgende nye anlægsprojekter over 20 

mio. kr. fra Naalakkersuisuts side: 

 

• 26,5 mio. kr. til nyt udredningshjem i Nuuk 

• 27,5 mio. kr. til nyt misbrugshjem i Nuuk 

• 27,5 mio. kr. til nyt alderdomshjem i Paamiut  

 

FFL 2016’s anlægsområde opererer også med nye anlægsprojekter, som ikke er udmøntet endnu, 

hvilket som regel skyldes at de foreløbigt er på planlægningsstadiet. Her omtales en betydelig 

saneringsindsats i Maniitsoq med fokus på YYY og i Sisimiut på blok 11. Sisimiut omtales 

endvidere sammen med andre byer som et sted, hvor nye boliger kan anlægges. Igen er fokus dog 

primært på hovedstaden med en investering i sundhedssektoren på over 100 mio. kr.   

 

Både erhvervsdepartementet og infrastrukturdepartementet har i løbet af året på forskellige møder 

forelagt planer om anlæggelse af en ny rigtig havn i Kangerlussuaq med krydstogtturismen for øje. 

Denne investering fremgår ikke i FFL 2016’s anlægsoversigt. End ikke som en planlagt investering 

i overslagsårene.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt at fokusere landets midler og udviklingstiltag så markant i en enkelt by, når 

befolkningen er spredt ud over hele landet og erhvervsudviklingen indenfor fiskeri, turisme og 

råstoffer primært foregår i andre dele af landet.    

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Selvstyrets manglende prioritering af andre byer end hovedstaden i såvel 2016 som i overslagsårene 

vil fortsat skabe økonomisk nedgang i resten af landet. Det skaber også befolkningsmæssig nedgang 

i resten af landet, hvor end ikke turistmagneten Ilulissat kan holde på sin befolkning.   

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at den markante fokusering på investeringer i hovedstaden er 

ødelæggende for landets udvikling og sammenhøringskraft. Det synes mere og mere tydeligt, at 

Selvstyreadministrationen ikke har tiltro til resten af landet og derfor placerer nye investeringer og 

nye tiltag i hovedstaden, hvor de selv kan administrere og detailstyre udviklingen. Der burde i 

stedet være fokus på decentralisering, deregulering og privatisering i Selvstyret. 

Det er endvidere administrationens vurdering, at en fortsættelse af den førte politik fra Selvstyrets 

side vil påvirke Qeqqata Kommunia negativt. Når investeringer, arbejdspladser og de højtlønnede 
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offentlige job flyttes fra resten af landet og placeres til hovedstaden, vil de øvrige regioner herunder 

Qeqqata Kommunia ikke kunne udvikle deres potentialer indenfor primært fiskeri og turisme men 

også erhvervssektorer. 

 

Eksempelvis vil en manglende investering i Kangerlussuaq Havn fortsat gøre det mere attraktiv for 

krydstogtskibene at udskifte passagerer i andre dele af Arktis, som fx Reykjavik og St. Johns. Den 

eneste mulige konkurrent i nærområdet Iqaluit har netop besluttet at anlægge en dybvandshavn. 

Kombinationen med den lange landingsbane i Iqaluit lufthavn vil nu gøre det muligt og mere 

attraktivt at udskifte krydstogtpassagerer med destination i Davidstrædet og Nordvestpassagen end i 

Kangerlussuaq og Grønland.   

 

Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et seminar for Naalakkersuisut,  Inatsisartut, 

samt medlemmerne af KANUKOKA hvor andre parter end Selvstyrets administration både 

planlægger seminaret og fremlægger konsekvenserne af den førte økonomiske politik med fokus på 

udviklingen af landets regioner og sammenhøringskraft. 

 

Administrationens Indstilling  

Det indstilles, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning  

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. august 2015 og tog orienteringen til 

efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Forslag til Finanslov 2016 

2. Illustrationer over udviklingen i Finansloven fra 2004-2016 
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Punkt 37 Orientering - Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata 

Kommune.   

Journalnr. 06.01.01/2015 

Baggrund 

Qeqqata Kommunias boligadministrator A/S Boligselskabet INI har gennemgået afdelingsbudgetter 

2016 og indstiller lejeforhøjelse for de kommunale udlejlejningsejendomme med virkning fra 1 

januar 2016.  

 

Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres. Der skal således tages en 

beslutning i god tid før 30. september, så lejerne kan nå at blive orienteret.  

 

Regelgrundlag  

 

Partneraftale mellem Qeqqata Kommunia og A/S Boligselskabet INI samt Qeqqata Kommunias 

kasse- og regnskabsregulativ I henhold til administrationsaftale mellem A/S Boligselskabet INI 

(administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedrørende bolig-

afdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer. Udover de løbende driftsudgifter skal 

lejeforhøjelsene indgå i de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt 

og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning og lejlighed samt tab ved fraflytning.  

 

Faktiske forhold 

Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af A/S Boligselskabet 

INI. De fire boligafdelinger er 2 boligafdelinger for hver af de to gamle kommuner. Begge steder er 

både flerfamiliehusafdeling og en afdeling for enfamilie- og dobbelthuse.  

 

Kommunale 

boligafdelinger 

Flerfamiliehuse Enfamilie- og 

dobbelthuse 

Maniitsoq område Afdeling 07-246 Afdeling 07-258 

Sisimiut område Afdeling 08-268 Afdeling 08-285 

 

A/S Boligselskabet INI foreslår i samarbejde med Qeqqata Kommunias administration, at 

boligafdelingers huslejer reguleres med følgende stigninger og dermed opnår følgende huslejer pr 

kvadratmeter i 2016: 

 

Huslejestigninger 

foreslået af INI 

Husleje i 

2016 

gns. 

kr./m2 

Huslejestigning 

i 2014 

% (2013-

>2014) 

Huslejestigning 

i 2015 

% (2014-

>2015) 

Huslejestigning 

i 2016 

% (2015-

>2016) 

Afdeling 07-246 791 2,00 2,00 2,00 

Afdeling 07-258 872 2,00 2,00 2,00 

Afdeling 08-268 752 2,00 2,00 2,00 

Afdeling 08-285 711 4,00 2,00 2,00 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede 

henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istand-

sættelse ved fraflytning og lejlighed samt tab ved fraflytning.  

 

Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ufinansieret vedligeholdelsesbehov for de to 

boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt 

vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for at enten hæve huslejerne endnu mere eller 

skille sig af med boligerne. 

 

Modsat har olie- og elpriserne været stigende for alle, undtagen med hensyn til elpriserne for 

borgerne i Sisimiut. Der må således forventes stigninger i aconto varmen de næste par år, mens 

elstigningerne allerede skulle være slået igennem overfor borgerne.  

 

Bæredygtighed 

Ingen 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer overordnet, at der er behov for  beskedne huslejestigninger, idet 

udgifterne til aconto varme og til el generelt er stigende for beboerne, dog undtaget for el i Sisimiut.  

 

Administrationen vurderer, at de foreslået huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne samt en- 

og to familiehuse er rimelige. Med de foreslået huslejestigninger  vil økonomien være bæredygtig. 

Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger er usunde, og at der i henhold til 

økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år fortsat skal være forholdsvis høje lejestigninger på 

boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet bygderne, så 

huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet  

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse 

 

at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % 2016  

 

at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger  i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på  2 % i 

2016. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og godkendte indstillingen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager indstillingen til efterretning  

 

Afgørelse  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Bilag 

1. Boligafdelingsbudget 2016 pr. boligafdeling. 
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Punkt 38 Borgmesterbeslutning - Ekstraklasser og skolefé i folkeskolen    

 

Journalnr. 55.03.01 

 

Baggrund 

Uddannelses-, kultur- og fritidsudvalget godkendte på sit møde d. 7. april 2015, at en ny 

ressourcemodel for undervisningstimer skulle afvente næste skoleår, idet opgaven var større end 

forventet, og fordi ressourcemodel for ledelsestid, tilsynsplan og kommunikationsplan blev 

prioriteret klar inden skoleåret 2015/2016.  

 

I første omgang videreførtes holddannelsestimerne fra tidligere år, men der er ikke taget stilling til 

oprettelsen af yderligere klasser end de hidtidige klasser med 2 på hvert klassetrin på hver byskole. 

Imidlertid har skolerne benyttet omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser og erhvervsklasser 

på forskellig måde.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen 

 

Faktiske forhold 

Kommunalbestyrelsen har tidligere tildelt byskoler forskelligt antal ekstraklasser til omsorgs- og 

opmærksomhedskrævende børn og unge i byskolerne. Dette er dog ikke sket i de senere år, hvorfor 

tildelingen af disse ekstraklasser og timerne forbundet hermed er sket uden politisk godkendelse. 

 

Byskolerne har forespurgt om mulighederne for at oprette omsorgsklasser, krea-klasser, 

alternativklasser og erhvervsklasser. Tidligere har der været tildelt op til 2 ekstraklasser på hver 

byskole, om end ikke alle skoler har haft 2 ekstraklasser hvert år.  

 

Spørgsmålet har været diskuteret på skoleledermøder i maj, hvor deltagerne er 

uddannelsesdirektøren, uddannelsescheferne, ledende skolepsykolog, 

uddannelsesstabsmedarbejderen, byskolernes skoleinspektører og viceskoleinspektører samt de to 

skoleledere på de to største bygdeskole. 

 

På skoleledermøderne fremgik det, at der var forskellige fremgangsmåder blandt folkeskolerne. En 

folkeskole havde succes med at fordele eleverne i 10. klasse i en erhvervsklasse og i boglig klasse 

uden at oprette en ekstraklasse, mens andre skoler oprettede ekstra en erhvervsklasse ved at placere 

enkelte elever fra de eksisterende 8.. 9. og 10. klasser uden at nedlægge nogen af de klasser, hvor 

eleverne blev taget fra.  

 

På skoleledermøde fremgik det endvidere, at med ophøret af skoleféforsøget havde en af byskolerne 

set sig nødsaget til at indføre en krea-klasse. Der har i skoleåret 2013/2014 været skoleféer på 

byskolerne i Sisimiut finansieret via støtte fra Selvstyret. Dette ophørte ved indgangen til skoleåret 

2014/2015. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

En enklere model med større decentralt ansvar er bæredygtigt. Men ikke en model, hvor skolerne 

selv kan tildele sig flere timer uden økonomiske konsekvenser. 

Qeqqata Kommunia har med bæredygtighedsprojektet stort fokus på en helhedsorienteret 

folkeskole, der inkluderer eleverne. Det er ikke bæredygtigt og inkluderende, at stigmatisere elever 
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ved at placere dem i særlige klasser. Der bør fokuseres på en løsning, hvor eleverne i højere grad 

inddeles efter interesse fremfor efter skoletræthed. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tildeling af 2 ekstraklasser eller 1 ekstraklasse og 1 skolefé vil give en anelse flere udgifter i 

folkeskolen end for nuværende, hvor byskolerne gennemsnitligt opretter 5 ekstraklasser blandt dem 

eller svarende til 1,667 ekstraklasser pr byskole. Til gengæld skulle anvendelsen af færre timer til 

afdelingsledere ca. opveje dette merforbrug. Se anden sag på dagsordenen.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at en løsning hvor hver skole selv kan afgøre om det er mest 

hensigtsmæssigt med 2 ekstraklasser eller 1 ekstraklasse og 1 skolefé vil give skolebestyrelserne og 

skoleledelser større ansvar og beslutningskompetence. Samtidig tages denne væsentlige beslutning 

lokalt under hensynstagen til knappe ressourcer.  

 

Det er administrationens vurdering, at en løsning med en skolekonsulent og en skolefé på en 

byskole ikke er dobbelteffekt. Skolekonsulenten har fokus på skole-hjem samarbejdet og 

trinovergangene generelt, mens skoleféen tager sig af samtaler med den enkelte elev. Såfremt der 

både er en skolekonsulent og en skolefé på en byskole, så skal de selvsagt samarbejde.  

 

Det er administrationens vurdering, at der ikke på bygdeskolerne er behov for ekstraklasser eller 

skolefé. Dog er Qinguata Atuarfia i Kangerlussuaq voksende med op mod 100 elever i næste 

skoleår. Desuden har Qinguata Atuarfia ligesom byskolerne udfordringer med elever fra 

døgninstitutioner. Det kan derfor blive nødvendigt at evaluere modellen efter ét års forløb mht. 

Qinguata Atuarfia i Kangerlussuaq, såfremt modellen godkendes. 

 

Administrationens indstilling 

Administrationen indstillede til uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets, økonomiudvalgets og 

kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre om 

 

 den enkelte byskole skal have op til 2 omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser, 

erhvervsklasser 

 

eller   

 

 den enkelte byskole skal have op til 1 omsorgsklasse, krea-klasse, alternativklasse, 

erhvervsklasse og 1 normering som skolefé  

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 8. juni 2015, at give formanden 

bemyndigelse til at træffe afgørelse til indstillingen, når man har haft møde med skolen. 

 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets forkvindens behandling af sagen 

Udvalgsformanden besluttede den 18. juni 2015 på vegne af Uddannelses-, Kultur- og 

Fritidsudvalget, at administrationens indstilling godkendes. 
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at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre om 

 

 den enkelte byskole skal have op til 2 omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser, 

erhvervsklasser 

 

eller   

 

 den enkelte byskole skal have op til 1 omsorgsklasse, krea-klasse, alternativklasse, 

erhvervsklasse og 1 normering som skolefé  

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren godkendte på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

udvalgsformandens indstilling den 18. juni 2015. 

 

Administrationens indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets  orientering 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. august 2015 og tog sagen til orientering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Beskrivelse af omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser, erhvervsklasser i Qeqqata 

Kommunia 
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Punkt 39  Orientering af konference om udvikling af den offentlige sektor den 4. – 5. 

 juni 2015 i Nuuk. 

Journal nr. 00.03 

 

Baggrund 

Selvstyret har i samarbejde med KANUKOKA afholdt konference af den offentlige sektor den 4 – 

5. 2015 i Hotel Hans Egede i Nuuk, hvor økonomiudvalget var inviteret til deltagelse. Udover 

økonomiudvalget deltog også kommunens delegerede i KANUKOKA og kommunaldirektøren. 

KANUKOKA afholdte rejseudgifter for konferencedeltagerne. 

 

Regelgrundlag  

Kommunalbestyrelsen vælger selv om der må sender deltagere i konferencer 

 

Faktiske forhold 

Konferencen havde i henhold til programmet fokus på: 

- Holdbar udvikling af den offentlige økonomi – klar styring og ansvarsplacering – stærke 

borgernære kommuner – Hvad der skal til 

- Større og borgernære kommuner – Hvad skal der til 

- Bedre arbejdsdeling mellem Selvstyret og kommunerne – Opgaveflytning og en effektiv og 

serviceorienteret offentlig sektor – Konkret initiativer 

- Veje til vækst og nye jobs – Værdiskabende indsatser og skabelse af flere vækstcentre 

Alle oplægsholdernes input kan læses i denne link: 

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Indenrigsafdeling/GL/Konf

erence%202015/DK%20Kim%20Kielsen%20afrundingDKdocx.pdf  
 

Derudover er sammenfatning vedlagt som bilag 1. 

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og formanden for KANUKOKA Palle Jeremiassen 

fællesudtalelse fredag den 5. juni 2015. 

 Det er af allerstørste betydning, at såfremt vi skal ændre på den offentliges struktur, at vi så har en 

forbedring af den offentlige service som første prioritet. Det er for befolkningen mere eller mindre 

underordnet, om det er Selvstyret eller kommunerne der står for serviceringen af borgerne – det 

vigtigste er at opnå den bedste og billigste service over for borgerne, sagde Formanden for 

Naalakkersuisut Kim Kielsen under sin indledning. 

Formanden for KANUKOKA Palle Jerimiassen sagde derudover, at man ikke kan komme udenom, 

at det er lykkedes med kommunesammenlægningerne – men at man må indrømme, at der stadig er 

meget der skal løses. Palle Jeremiassen fremlagde kommunernes ønsker i sin fremlæggelse og sagde 

bl.a.: 

 - Siden 2009 er der kun 5 sagsområder der er blevet overført til kommunerne. Iht. den betænkning 

der blev fremlagt dengang, skulle langt flere sagsområder overføres, ja, selv 100 sagsområder blev 

nævnt. 

Kim Kielsen imødekom det som Palle Jerimiassen fremførte, idet han i sin indledning havde gjort 

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Indenrigsafdeling/GL/Konference%202015/DK%20Kim%20Kielsen%20afrundingDKdocx.pdf
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Indenrigsafdeling/GL/Konference%202015/DK%20Kim%20Kielsen%20afrundingDKdocx.pdf
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opmærksom på, at Grønlands Selvstyre og KANUKOKA havde indledt månedlige møder mhp. at 

optimere overførslerne af sagsområder til kommunerne. 

I forlængelse af reorganiseringen af den offentlige sektor i 2009, påvistes der mange 

problemstillinger ved de efterfølgende fremlæggelser og drøftelser, hvorfor dette har forsinket hele 

processen.  Selv om flere påstår at borgernes demokratiske rettigheder er blevet overset, mener 

andre også, at spørgsmålet rettere hænger sammen med en stor andel af borgernes manglende 

kendskab til muligheder og rettigheder. Derfor har konferencedeltagerne ønsket at borgernes 

generelle rettigheder til stadighed må udvikles, hvilket deltagerne her ikke har lagt skjul på er 

ønskeligt. Det blev påpeget at borgernes medbestemmelsesret er det centrale i forhold til det 

fremadrettede arbejde. 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at kommuner løbende bør henlede Selvstyrets opmærksom hen 

på at arbejder for at overdrage opgaverne hurtigere til kommunerne. 

 

Administrationens indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. august 2015 og tog sagen til orientering. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Sammenfatning af konference om udvikling af den offentlige sektor 4 . – 5. juni 2015 i 

Hotel Hans Egede i Nuuk 

2. Program for konference om udvikling af den offentlige sektor 4 . – 5. juni 2015 
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Punkt 40 Orientering af kommunale vedtægter udstedt før kommunalreform 

Journal nr. 00.49 

 

Baggrund 

Formandens Departement har tidligere gennem KANUKOKA tilskrevet kommunerne om at alle 

kommunale vedtægter – udstedt før gennemførelse af kommunalreformen, ikke kan betragtes som 

gyldige. Det blev samtidigt meddelt at disse vedtægter ville bliver slettet af diverse registre ved 

udgangen af marts 2015. Senere blev fristet lavet om 1. marts 2015 og igen til 30. juni 2015. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 1.  Kommunalbestyrelsen 

styrer kommunens anliggender. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia har løbende fornyet og erstattet af vedtægter der tidligere gjaldt for hhv. 

Sisimiut Kommuniat og Maniitsup Kommunia. 

 

Status for nedenstående vedtægter er: 

 

- Kv om bundgarn, Sukkertoppen af 14. maj 1962, næsten klar 

- Kv om bundgarn, Sisimiut kommune af 26. august 1992, næsten klar 

Kv om sænkegarn for Sisimiut Kommune af 31. oktober 2006, ny vedtægt ligger i lovteknik 

i Selvstyret.  

- Kv om snescootere og andre terrængående motorkøretøjer m.v., Sisimiut kommune af 12. 

februar 1990, ved at laves en ny 

- Kv om fyrværkeri, Holsteinsborg af 29. september 1962, udkast klar, men var udsat for 2 år 

ser på vedtægten igen. 

 

Af bilag 4 kan ses status for de forskellige vedtægter der hører ind under Teknik og Miljøområdet 

samt forskellige fiskerivedtægter. 

 

Administrationens vurdering 

Det forskellige sekretariater for fagudvalg arbejder løbende for at opdatere vedtægter og regner med 

at senest i løbet af efteråret vil vedtægter være forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering 

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

1. Brev fra KANUKOKA af 1. juni 2015 

2. oversigt over KANUKOKA´s fremsendte gamle vedtægter for kommunerne 

3. oversigt over udgåede eller erstattede vedtægter i Qeqqata Kommunia 

4. Status for vedtægter i Qeqqata Kommunia som OTM er ansvarlig for samt hvilke der er 

under Selvstyret/Politi 
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Punkt 41 Orientering om familieseminar. 

Journal nr. 00.06.02 

 

Baggrund 

På baggrund af sidste års inspirationsseminar på familieområdet holdt Qeqqata Kommunia 

familieseminar den 26. og 27. maj 2015.  

Formålet med seminaret er at lave en ny politik på familieområdet. Den nye familiepolitik skal 

erstatte den nuværende handicappolitik, ældrepolitik og børn og unge politikken.  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias handicappolitik, ældrepolitik og Børne- og ungepolitik i Qeqqata Kommunia. 

(Bilag 1 og 2) 

 

Faktiske forhold 

I forbindelse med et Kommunalbestyrelsens møde blev der besluttet at der skal afholdes 

Familieseminar i maj måned 2015.  

Programmet for seminar skulle indeholde:  

- Hvordan skal arbejdsgangen være for tværfagligt samarbejde og hvordan skal samarbejdet 

være 

- Koordinering af Forebyggelsesudvalgene 

- Harmonisering af sagsbehandling på handicapområdet og under ældreområdet. 

Familieudvalget kom med nedenstående tilføjelser: 

- Konstruktiv udnyttelse af Naalakkersuisuts plan i Qeqqata Kommunia 

- Hvordan vi bedre kan udnytte styrkelsen af Familiecentrene 

- Markant stigning af Førtidspensionister - forebyggelse af kræft, hvordan 

- Arbejdsledighed – hvordan vi igen kan får dem i arbejdsmarkedet 

- Arbejdsform mht. hjemgivelse af børn anbragt uden for hjemmet 

 

Efter familieseminaret kom administrationen frem til at der er behov for videre arbejde med disse 

områder:  

 

Unge 

 Kendskabet til underretningspligt skal spredes, især blandt andet hos klubarbejdere.  

 Klubberne skal have en rådgiver, der kan snakke med unge som ikke har mulighed for at gå 

videre med deres problemer om dagen. (et par gange om ugen) 

 

Unge har normalt ikke modet eller mulighed for at henvende sig til kommunen eller 

familiecentrene om dagen. Hvorimod tager de til klubber om aftenen. Der har de ikke mulighed 

for at snakke med rådgivere, som ellers er det mest oplagte sted.  

Det er forbudt at møde op i klubberne påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, og de unge 

bliver smidt ud, hvis personalet opdager at nogen er påvirket. Påvirkede unge der ikke er gamle 

nok har allerede et problem, men udvisning uden underretning stopper problemet allerede der. 

Dette skal ændres. 

 

TSU 

 At placere børn og unge uden for hjemmet er et stort skridt. TSU medlemmer efterlyser et 

”mellem handling” som kan bruges før placering af børn og unge udenfor hjemmet. 
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Tidlig indsats 

 Gravide med behov for ekstra hjælp bliver henvist til tidlig indsats gruppen. Dem der har 

behov for behandling, blive henvist til behandling – men mange falder i igen, især fordi der 

mangler efterbehandling og behandling for klienternes nære familie medlemmer. 

  

 

Skole 

 Sociale sager fylder en del i skolerne, dette skal brydes.  

 Vigtigheden af opdragelse skal på dagsordenen og spredes ud bland forældre. 

 

Miljøarbejdere 

 Miljøarbejderes skal bruges godt. Maniitsoq konceptet skal spredes ud i resten af Qeqqata 

Kommunia. Miljøarbejderne i Maniitsoq er opsøgende. De samarbejder blandt andet med 

INI og RAL og inspicerer tomme lejligheder og containere. På den måde stopper de 

gruppedannelser, snifning og hashrygning i de skjulte. 

 

Handicappe 

 Pensionerede handicappe overgår fra alm. Handicaplovningen til pensionist lovgivningen 

efter de fyldte 65 år, dette skal undersøges om det ikke kan gøres bedre. 

 Hjemtagelse af handicappe skal bestræbes. Så de handicappe kan bo i deres eget land og få 

en god service. 

 Bedre samarbejde med skolerne omkring handicappede. Nogle handicappe der ellers kan 

fungere i alm. klasser bliver flyttet til særlig klasser, som betyder at deres udvikling stopper. 

Dette har en stor negativ betydning for deres voksenliv. Tit flytter de handicappe til 

Danmark, for de kan ikke finde noget at lave herhjemme, grundet deres manglende skoling.  

 

Ældre 

 Demente, psykisk syge og alm. ældre bor sammen i alderdomshjemmene. Dette er ikke 

optimalt, et bedre løsning søges. 

 

Forebyggelse 

 Qeqqata Kommunia bestræber efter at blive foregangskommune i 2020. Hvis kommunen 

tager bekæmpelse af alkohol og hash med i programmet kan det bane vej for 

forebyggelseskonsulenter med at komme ud med budskabet, og dermed stå stærkere.  

 Der er flere og flere demente og blodprop patienter – sund livstil skal være en af Qeqqata 

Kommunias bestræbelser. 

 

Samarbejde  

Kanukoka påpeger vigtigheden af at understrege hvilken opgave er diverse forvaltningers opgave 

osv.   På den måde kommes det af med misforståelser og opgaver der ikke bliver løst.  

 

Se referat fra familieseminaret – bilag 4 og 5. 

 

Oplæg fra familieseminaret kan ses fra bilag 6 til bilag 24. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ny familiepolitik vil dække flere områder indenfor Qeqqata Kommunias familieområde. Dermed 
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vil en ny familiepolitik svare godt til Qeqqata Kommunias bæredygtighedsplaner indenfor 

familieområdet.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil komme ekstra administrative byrder under øget fokus på udarbejdelse af familiepolitikken. 

På nuværende tidspunkt er det svært at bedømme, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer en ny familiepolitik er nødvendig i Qeqqata Kommunia, i henhold til 

familieseminarets overordnede konklusion. Under familieseminaret blev det klart at det tværfaglige 

samarbejde blandt kommunen og decentrale myndigheder og institutioners samarbejde bør 

klarlægges med henblik på en mere gennemsigtig samarbejdsform. Der er mange tunge sociale 

sager som skolerne tager sig af. Fagpersonernes kompetencer samt arbejdsbyrde bør klarlægges. 

Familiepolitikker bør indeholde: politik indenfor børn og ungeområdet inkl. Politik inden sårbare 

børn og unge, handicapområdet, ældrepolitik, sundhedspolitik inkl. forebyggelse i Qeqqata 

Kommunia. 

 

Indstilling 

 At administrationen arbejder videre med familiepolitikken 

 At administrationen fortsætter med at lave en ny familiepolitik efter de forskellige temaer 

nævnt under faktiske forhold og administrationen vurdering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilagene fra 1 til 24 findes på K drevet under: 

 

K:\Kommunalbestyrelse - 2013-2017\KB seminarer\Familieseminar maj 2015  
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Punkt 42 Eventuelt 

Teknik- og Miljøudvalgsformanden fremkom med redegørelse om affaldshåndtering i Napasoq, 

som Tønnes Kreutzmann forespurgte om. 

 

Bitten Heilmann forespurgte om status for værested for handicappede, som der er allerede afsat 

midler til, og hun vil følge op på sagen. 

 

Familieudvalgsformanden redegjorde for, at sagen vil blive fulgt op. 

 

Ane Kaspersen forespørger om driften af Qeqqata Akademi, hvor borgmesteren svarer, at Erhvervs- 

og arbejdsmarkedsudvalget skal lave en redegørelse til kommunalbestyrelsen. 

 

Aqqulu Skifte forespørger om isdannelser i havnen, når sagen er undersøgt, vil sagen blive skriftligt 

besvaret. 

 


