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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02 Kommunens Rå Økonomibalance pr. 31.12.2019  

Journalnr. 06.00 

 
Faktiske forhold 

Denne rapport er den første rapport som er baseret på kommunens nye ERP løsning. Rapporten er 

en balance fra regnskabssystemet og er derfor ikke at betragte som et regnskab, men som en 

råbalance. 

 

Regnskabstal og budgettal følger hinanden, men der er sket ændringer på hvor omkostninger og 

budget er aflejret i forhold til de tidligere rapporter. Denne rapport repræsenterer således, dels 

elementer fra vores tidligere måde at aflægge regnskabsrapporter på, dels elementer fra vores nye 

regnskabsløsning. 

 

Tallene i rapporten indeholder ikke udgifter for 8,2 mio. kr. som er sammensat af 5,3 mio. kr. til 

Selvstyret, som ikke kan bogføres da vi mangler bogføringsgrundlag, og 2,9 mio. kr. regninger til 

erhvervslivet. Det forventes at disse regninger er betalt inden denne rapport fremlægges i 

Kommunalbestyrelsen.   

 

Baseret på ønskerne fra Økonomiudvalget og Kommunal Bestyrelsen vil vi arbejde med at udvikle 

de økonomiske rapporteringsformater til at give den ønskede information og præsentation. 

 

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i konkrete 2019-råbalancetal til og med 

31.12.2019 

 

 
 
Budgettet vist mangler en opdatering for omplaceringer bevilget ved Borgmesterbeslutning, 

ligesom der på udgiftssiden henstår 8,2 mio. kr regninger ikke bogført og yderligere betalte 

regninger som ikke er bogført på grund af en fejl i et af vores systemer tilsluttet 

regnskabsløsningen. Desuden mangler de seneste afskrivninger fra SKAT. Disse forhold forventes 

på plads senest i uge 8. 
 

Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug

Folkevalgte 8,246,111         9,478,000     87.00% 8,246,111              9,478,000       87.00%

Administrationen 91,549,836       90,744,000   100.89% 91,549,836            90,744,000     100.89%

Velfærdsområdet 145,136,476     143,060,000 101.45% 121,714,108         122,670,000     99.22% 266,850,584          265,730,000   100.42%

Teknik og Miljø Området 98,998,310       225,841,000 43.84% 59,330,953           106,863,000     55.52% 158,329,263          332,704,000   47.59%

Uddannelsesområdet 177,860,036     171,270,000 103.85% 94,863,982           93,553,000        101.40% 272,724,018          264,823,000   102.98%

-                         -                   

Ialt 521,790,768     640,393,000 81.48% 275,909,044         323,086,000     85.40% 797,699,812          963,479,000   82.79%

-                         -                   

- Anlægsområdet 51,349,709       188,572,000 27.23% 35,305,945           85,217,000        41.43% 86,655,654            273,789,000   31.65%

Dritsudgifter I alt 470,441,059     451,821,000 240,603,099         237,869,000     711,044,158          689,690,000   

Indtægter -818,736,830    -828,298,000 98.85% -818,736,830        -828,298,000  

-                         -                   

Resultat -107,692,672        -138,608,000  

Resultat inklusiv Anlæg -21,037,018           135,181,000   

Sisimiut Maniitsoq Qeqqata Kommunia
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Administrationsområdet har haft et minimalt underforbrug på 0,43% point i forhold til budgettet, 

som primært kan henledes til et mindre forbrug på ”Kommunalbestyrelsen, udgifter til folkevalgte” 

og ”IT”. BorgerService og Administrations området har et forbrug der er udover det budgetterede. 
 

 
 

Drift Teknisk afdelingerne i begge byer har fået opsat forkerte referencer til Brandvæsenet, hvorfor 

merforbruget på Brandvæsenet er reflekteret i Drift Teknisk afdeling. Dette er rettet, men ikke sat i 

drift. De rigtige tal vil fremgå af det endelige regnskab. 
 

 
 

Kollegiernes Vejledning og Introduktionscenter har haft et overforbrug i 2019. Forbruget, som 

administreres af Majoriaq, viser overforbrug vedr. lønninger, kontorholdsudgifter, fremmede 

tjenesteydelser, varekøb samt anskaffelse af materiel og inventar.  
 

 
 

Budgettet for Familieområdet er blevet omlagt og forbrug og budgetter efter tidligere bevillinger, 

med tilføjelse af en tillægsbevilling på 31,3 mio. kr, og en omplacering på 21 mio. kr. Den reelle 

forhøjelse af budgettet for området er på godt 10 mio. kr. Familieområdet har en mindre 

overskridelse af budgettet på 0,42%. 

 

Social Førtidspension udviser et stort forbrug ud over budgettet. Årsagen til overforbruget er til dels 

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

følgende måned.  

 

Forbrug Budget % forbrug

Kommunalbestyrelsen 5.330.540       5.455.000       97,72%

Andre udvalg 2.915.571       4.023.000       72,47%

Den Kommunale Forvaltning 65.560.184     64.367.000     101,85%

BorgerService 16.262.329     15.049.000     108,06%

IT 9.727.323       11.328.000     85,87%

Administrationsområdet I alt 99.795.947     100.222.000   99,57%

Qeqqata Kommunia

Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug

561010000 SIS Teknik og Miljø Stab 6.817.070       5.961.000       114,36% 563010000 MAN Teknik og Miljø Stab 2.463.496      2.874.000          85,72% 9.280.566       8.835.000         105,04%

562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik 26.384             563030100 MAN Brædtet 11.987            38.371             -                      

562040200 SIS Entreprenørplads 1.004.513       563030200 MAN Entreprenørplads 80.814            1.085.327       -                      

562040300 SIS Forbrændingsanlæg 5.742.118       1.934.000       296,90% 563030300 MAN Forbrændingsanlæg 2.391.530      2.064.000          115,87% 8.133.648       3.998.000         203,44%

562040400 SIS Beredskab Brandvæsen 149.871           563030400 MAN Beredskab Brandvæsen 36.019            185.889           -                      

562040500 SIS Arealtildeling 9.309                9.309                -                      

562040700 SIS Renovation 895.504           -1.384.000      -64,70% 563030700 MAN Renovation 1.167.448      270.000              432,39% 2.062.952       -1.114.000        -185,18%

562040800 SIS Drift TEKNISK 33.003.832     30.758.000     107,30% 563030800 MAN Drift TEKNISK 17.873.715    16.438.000        108,73% 50.877.547     47.196.000       107,80%

Ialt 47.648.601     37.269.000     127,85% 24.025.008    21.646.000        110,99% 71.673.609     58.915.000       121,66%

ManiitsoqSisimiut Qeqqata Kommunia

Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug % forbrug

572060000 MAN Uddannelses Puljer t/institutioner UDD-72,489          191,000          -37.95% -72,489           191,000            -37.95%

571060100 SIS Majoriaq Stab 464,138               464,138          -                    

571060200 SIS Kollegium Sisimiut 666,743               339,000                196.68% 572050200 MAN Kollegium Maniitsoq 3,812,570      3,615,000       105.47% 4,479,312       3,954,000         113.29%

571060300 SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb 409,037               572050500 MAN Arbejdsmarkedsområdet 5,165,165      6,262,000       82.48% 5,574,202       6,262,000         89.02%

571060400 SIS Arbejdsmarkedsområdet 5,008,591            7,407,000             67.62% 4,936,102       7,598,000         64.97%

Ialt 6,548,509            7,746,000             84.54% 8,905,245      10,068,000    88.45% 15,381,265     18,005,000       85.43%

Sisimiut Maniitsoq Qeqqata Kommunia

Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug

551010000 SIS Familie Stab 10,253,969        10,648,000     96.30% 552010000 MAN Familie Stab 9,184,465             9,141,000             100.48% 19,438,434        19,789,000          98.23%

551020100 SIS Børne- og Familieafdeling 17,111,736        18,086,000     94.61% 552020100 MAN Børne- og Familieafdeling 18,911,375          21,190,000           89.25% 36,023,110        39,276,000          91.72%

551020201 SIS Familiecenter 4,107,892          5,180,000       79.30% 552020201 MAN Familiecenter 3,873,607             3,850,000             100.61% 7,981,499          9,030,000            88.39%

551030100 SIS Ældre og Førtidafdeling 25,404,927        20,052,000     126.70% 552030100 MAN Ældre og Førtidspension 15,503,946          12,159,000           127.51% 40,908,873        32,211,000          127.00%

551030201 SIS Hjemmehjælp 4,457,111          4,965,000       89.77% 552030201 MAN Hjemmehjælp 5,034,074             4,917,000             102.38% 9,491,185          9,882,000            96.05%

552030202 MAN Hjemmehjælp Kangaamiut 3,459,457             3,249,000             106.48%

551030202 SIS Plejehjemmet 27,692,167        24,107,000     114.87% 552030203 MAN Neriusaaq Plejehjemmet 22,353,326          23,774,000           94.02% 53,506,064        51,130,000          104.65%

552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut 1,114                     

551040100 SIS Handicapafd 28,855,514        32,701,000     88.24% 552040100 MAN Handicapafd 30,952,065          31,152,000           99.36% 59,807,579        63,853,000          93.66%

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ" 15,840,802        15,041,000     105.32% 552040301 MAN Boenhed  "Bofællesskaber" 5,784,359             5,840,000             99.05% 21,625,160        20,881,000          103.56%

551040301 SIS Værested 1 "Beskyttet" 3,574,606          3,775,000       94.69% 552040400 MAN Aktiviteter for voksne med handicap939,575                1,301,000             72.22% 4,623,246          5,377,000            85.98%

551040303 SIS Handicap værestedet IVIK 109,066              301,000           36.23%

551050000 SIS Bistandsafdeling 7,728,687          8,204,000       94.21% 552040500 MAN Bistandsafdeling 5,716,746             6,097,000             93.76% 13,445,433        14,301,000          94.02%

Ialt Familie Området 145,136,476      143,060,000   101.45% 121,714,109        122,670,000         99.22% 266,850,584     265,730,000       100.42%

Sisimiut Maniitsoq Qeqqata Kommunia
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Plejehjemmene udviser tilsammen et overforbrug på 2,3 mio. kr. 

 

Bo-enhederne udviser et mindre overforbrug på 1,2 mio. kr. 

 

Rapporteringen for 2020 og fremad vil på disse områder give mere retvisende tal, idet udgifter og 

indtægter på disse områder vil blive periodiseret. 
 

 
 

Uddannelsesområdet har samlet et overforbrug på 2,98% svarende til 7,9 mio. kr. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der flere institutioner der har et overforbrug, mest markant er: 

 Vuggestuer i Sisimiut med 8% 

 Integreret Institution i Maniitsoq med 17% 

 Grundskolen i Sisimiut med 7% 

 Fritid med 4% i Sisimiut og 11% i Maniitsoq 

 Kultur og Folkeoplysning med 5% i Sisimiut og 62% i Maniitsoq 

 Forvaltningen med 19% i Sisimiut og 21% i Maniitsoq 

 

Som anført ovenfor er den samlede overskridelse på knap 3%. Overskridelserne på den enkelte 

gruppering kan muligvis være påvirket af den nye opsætning med Afdelinger. 
 

 
 
 

Forbrug Budget % forbrug Forbrug Budget % forbrug Budget % forbrug % forbrug

Dagpleje 2,994,696               3,586,000                83.51% Dagpleje 5,566,284         5,269,000         105.64% 8,560,980          8,855,000            96.68%

Vuggetue 4,837,680               4,454,000                108.61% Vuggetue 4,837,680          4,454,000            108.61%

Børnehave 3,450,643               3,634,000                94.95% Børnehave -                     -                      3,450,643          3,634,000            94.95%

Integreret Institution 28,345,900             28,356,000              99.96% Integreret Institution 17,170,592      14,661,000       117.12% 45,516,492        43,017,000          105.81%

Grundskole 82,735,565             76,960,000              107.50% Grundskole 42,369,362      44,984,000       94.19% 125,104,927     121,944,000       102.59%

Fritid 16,126,934             15,537,000              103.80% Fritid 12,604,597      11,388,000       110.68% 28,731,530        26,925,000          106.71%

Kultur og folkeoplysning 10,431,420             9,967,000                104.66% Kultur og folkeoplysning 370,073            229,000             161.60% 10,801,492        10,196,000          105.94%

Bibliotek 1,344,772               1,452,000                92.62% Bibliotek 898,178            949,000             94.64% 2,242,951          2,401,000            93.42%

Museum 1,658,700               2,093,000                79.25% Museum 992,762            1,057,000         93.92% 2,651,462          3,150,000            84.17%

Forvaltning 16,600,223             13,926,000              119.20% Forvaltning 2,885,225         2,385,000         120.97% 19,485,448        16,311,000          119.46%

PPR 2,784,995               3,559,000                78.25% PPR -                     -                      2,784,995          3,559,000            78.25%

Arbejdsmarkedet 6,548,509               7,746,000                84.54% Arbejdsmarkedet 12,006,908      12,631,000       95.06% 18,555,417        20,377,000          91.06%

I alt 177,860,036           171,270,000           103.85% I alt 94,863,982      93,553,000       101.40% 272,724,018     264,823,000       102.98%

Sisimiut Maniitsoq Qeqqata Kommunia
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Anlægsområdet har et markant underforbrug for 2019, og har således alene realiseret 41,4% af 

budgettet for de først 2019. Den lave realisationsprocent er påvirket af, at området fik tilført 145,5 

mio. kr. ubrugte midler fra 2018. 

 

 
 

Qeqqata Kommunia har samlede indtægter på 819 mio. kr. som er lidt under budgettet. Årsagen 

hertil er, at kommunen i april fik en udgift på 5,4 mio. kr. Dette skyldes, at Selvstyret har annulleret 

en byggemodning vedr. kollegiebyggeri på Qiviarfik fra 2017. Beløbet er indtægtsført i 2017, og nu 

udgiftsført i 2019 som en ren papir-transaktion, idet beløbet aldrig har været overført til kommunen. 

 

Afskrivninger modtaget fra SKAT-Inddrivelsen er for November og December 2019 ikke 

reflekteret i denne råbalance, da der er nogle udfordringer i debitor systemet som forhindrer at vi 

kan lave en præcis balance. 

 

Ellers ses de andre indtægter at være meget tæt på det budgetterede niveau. 

 
 
Forventet ultimo beholdning baseret på Qeqqata oprindelige budget 
 

Likvid beholdning primo 2019   255.780.885 

      

Driftsudgifter, budget 668.336.000   

Anlægsudgifter, budget 130.550.000   

Indtægter , budget 

-

804.453.000   

Resultat iht. budget -5.567.000 5.567.000 

      

Tillæg til driftsudgifter  -1.350.000 

Tillæg til anlægsudgifter, incl. overførsel fra 2018  -145.481.000 

Tillæg til indtægter  0 

Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)   -12.540.000 

Samlet kasseforskydning   -153.804.000 

      

Likvid beholdning ultimo 2019   101.976.885 

 

Forbrug Budget % forbrug

537000000 Indtægter -818,736,830      -828,298,000       98.85%

111010100 Indkomstskat personer -403,870,431      -401,697,000       100.54%

111010200 Indkomstskat selskaber -4,000,000           0.00%

111010300 Udbytteskatter -10,685,877        -9,245,000           115.59%

112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre -280,392,000      -280,392,000       100.00%

112030300 Udligningsordning -120,681,996      -120,682,000       100.00%

121010300 Salg af rettigheder, licenser m.v. -71,500                

121020300 Andre lejeindtægter -1,366,671           

121030200 Andre gebyrer 5,243,513            -3,080,000           -170.24%

131010300 Salg af maskiner, apparatur 51,500                 

131010400 Salg af bygninger -573,656              -1,520,000           37.74%

133010100 Renteindtægter 541,081               888,000                60.93%

133010200 Kapitalafkast -10,742,274        -11,185,000         96.04%

133010400 Kursgevinster 968,386               1,500,000             64.56%

135010100 Afskrivning af tilgodehavender 2,843,095            1,115,000             254.99%

Hovedtotal -818,736,830      -828,298,000       98.85%
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De likvide aktiver forventes at falde fra 255,8 mio. kr. til 102,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne 

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

godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, forventede udbetalinger af boliglån i 

2019 samt overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler for 2018 til budget 2019 på i alt 134,4 mio.kr.  

 

Imidlertid kan det allerede nu konstateres, at likviditeten vil blive realiseret på et højere niveau, idet 

afviklingen af anlægsprojekterne igen i år er markant under budgettet.  

 

Kommunens tilgodehavender 

Vi kan desværre ikke producere en oversigt over vores samlede restancer da vi er i gang med at 

udrede debitorerne i vores nye debitor system. 

 

Indstilling  

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, 

 

at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Afgørelse  

Økonomirapport taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 03 Ansøgning om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet 

Neriusaaq 

Journalnr.: 06.02.01 

 

Baggrund 

Inatsisartuts Ombudsmandens tilsynsbesøg i perioden 22. og 23. maj 2019. 

På baggrund af beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning indstilles det, at der ansøges 

om etablering af en særskilt rygerum for beboerne på Plejehjemmet Neriusaaq. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 26. maj 2010 om forbud mod rygning 

§ 5.  På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud, kollegier og lignende, der tjener som bolig for flere 

personer fortrinsvis over 18 år, kan den enkelte beboer over 18 år ryge på det værelse eller i den 

bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. 

Stk. 2. Institutionen skal tage effektive skridt til beskyttelse af personale og øvrige beboere på 

institutionen mod passiv rygning. Institutionen kan pålægge beboerne ikke at ryge, når personale 

opholder sig i et værelse eller en bolig, der tjener som privat hjem på institutionen. 

 

Faktiske forhold 

Der er seks afdelinger A, B, C, D og E på Plejehjemmet Neriusaaq, der er plads til 42 beboer samt 2 

aflastningsværelser. 

På afdelingerne A; B; C er plads til 20 beboer, på afdeling D er afsat til dement beboer og på 

afdelingerne E og F er der plads 16 plejekrævende beboer, som blandt andet bebos af fire med 

vidtgående handicap. 

 

Den 19. april 2019 blev der foretaget undersøgelse vedrørende beboernes rygning på Plejehjemmet. 

 

Ud af 42 beboer på Plejehjemmet, blev 28 interviewet, hvor af 27 beboer ønsker etablering af en 

rygerum og 1 siger nej.  

16 beboer er rygere og 12 beboer er ikke rygere. 

11 demente blev ikke interviewet. 

3 kan ikke rigtigt kommunikere/kan ikke rigtigt besvare og 1 ønsker ikke at besvare. 

 

Der blev indsendt forespørgsel vedrørende mulighed for etablering af en rygerum for rygere blandt 

beboer på Plejehjemmet, enten inde i bygningen eller ved en tilbygning. 

 

Bygningsinspektørens vurdering 

Bygningsinspektørens orienterer, på grund af pladstrængsel på plejehjemmet, vil det være mere 

egnet med en tilbygning. Der er behov for mindst 2 døre - vinduer - betongulv beklædt med 

linoleum, ligesom gulvet på Neriusaaq samt udsugningsventilation. 

Man har beregnet størrelsen på udstyr såsom kørestol -rollator -stole for seks mennesker  

Hvor rygerummet bliver størrelse på 12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 

30.000,00 bliver byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr. 360.000,00 inkl. 

udsugningsventilation. 
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Bæredygtig konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, såfremt der etableres en rygerum på Plejehjemmet, også i henhold til 

ovenstående lovgivning vedrørende beskyttelse af beboer og personalet mod passiv rygning på 

institutionerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der forventes at prisen på12 m2 og med de seneste priser m2 prisen er på ca. kr. 30.000,00 bliver 

byggeriet i alt vil koste op til 12 x 30.000,00 i alt kr. 360.000,00 inkl. udsugningsventilation. 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq vurdere, at det er støtteværdigt såfremt der etableres en rygerum 

som tilbygning af plejehjemmet, og da beboer og personalet på institutionen beskyttes mod passiv 

rygning i henhold til ovenstående lovgivning. 

 

Administrationens indstilling 

Området for Familie Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd at godkende: 

 

1. At der etableres en særskilt rygerum for beboer på Plejehjemmet Neriusaaq og at ansøgning 

om tillæg på ca. 360.000 kr. videresendes til Økonomiudvalget. 

2. Ansøgning om tillægsbevilling videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget under deres møde den 11. december 2019 har godkendt og sagen skal videresendes til 

godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling  

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomi udvalgets godkendelse,  

 

-at der etableres en særskilt rygerum for beboer på Plejehjemmet Neriusaaq med tillægsbevilling på 

ca. 360.000 kr.  

 

Afgørelse  

Det skal undersøges om et fløj i plejehjemmet Maniitsoq kan omdannes til rygerum, hvis ikke skal 

der etableres særskilt rygerum. 

 

Bilag 

1. Undersøgelse af rygning på plejehjemmet af 19.04.2019 

2.  Inatsisartut Ombudsmands rapport af 12.08.2019 
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Punkt 04  Ansøgning om tillægsbevilling til bagvagt til socialvagten i Maniitsoq og Sisimiut 

Journalnr.: 42.00 

 

Baggrund 

I Børne- og Familieafdelingen i Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der organiseret en 

vagtplan for socialvagten og bagvagt efter normal arbejdsdag og i weekenderne. 

Det er kun i weekenderne, der er bagvagter til socialvagten.  

Da det viser sig, at der er lige så stort behov for bagvagt fra mandag til fredag, som der er i 

weekenderne, ansøges der om tillægsbevilling på kr. 266.240,00 pr. år til bagvagt til socialvagten 

fra mandag til fredag, så der vil være bagvagt hele ugen. 

Denne merudgifter er på i alt kr. 266.240,00 om året til både Maniitsoq og Sisimiut, og for perioden 

marts til december 2020 vil beløbet være på kr. 220.160,00. 

Der søges også om tillægsbevilling til overslagsårene 2021-2023 på kr. 266.240,00. 

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 15 & § 16 , Almindelig underretningspligt. 

 

  § 15 Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til, 

at et barn lever under forhold, der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare.  

  Stk 2 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning sende en 

skriftlig kvittering til borgeren om, at underretningen er modtaget. 

Skærpet underretningspligt 

  § 16 Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren samt ansatte i daginstitutioner har en skærpet 

pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit 

professionelle virke bliver bekendt med, eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig 

støtte. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg eller 

borgerligt ombud.  

 Stk 2 Underretningspligten efter stk. 1 gælder endvidere, når den ansatte bliver bekendt med eller 

har grund til at antage, at vordende forældre har behov for særlig støtte, jf § 26. 

  Stk 3 Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af en underretning, sende en 

skriftlig kvittering til den underrettende ansatte, om at underretningen er modtaget.  

 

Faktiske forhold 

I Området for Familie i Qeqqata Kommunia er der med hensyn til børn og unge socialvagt efter 

normal arbejdsdag i hele ugen samt i weekenderne, og derudover er der bagvagt i weekenderne, fra 

fredag eftermiddag til mandag morgen. 

Der har i Qeqqata Kommunia ikke været bagvagt til socialvagten i hverdagene i længere tid. På 

hverdage har det i både Maniitsoq og Sisimiut været nødvendigt for socialvagterne at kontakte 

afdelingslederne i det tilfælde, hvor socialvagten alene ikke kunne træffe afgørelse, når der har 

været behov for handling i forhold til børn og unge.  

Følgen af dette er, at afdelingslederne i Børne- og Familieafdelingerne skal kunne træffes efter 

arbejdstiden på hverdage, og træffes afdelingslederne ikke, må der tages kontakt til souschefer eller 

familiechefer.  

Som det er nu, så er der behov for bagvagt alle dage, idet der sker lige mange henvendelser til 

socialvagten og behov for anbringelser uanset om det er weekend eller hverdag. 
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tager afdelingslederne i hele Området for Familie bagvagten for socialvagten på skift i 

weekenderne. 

 

Det skal samtidig orienteres, at bekymringsbarometrene for børn er steget gennem de seneste år, og 

i fleste tilfælde skal underretningerne, der sker under socialvagten, genbehandles i arbejdstiden.  

 

Bæredygtig konsekvenser 

Det vil bæredygtigt, at der i alle ugens dage er en bagvagt, som socialvagten kan kontakte i tilfælde 

af, at der skal ske en handling i forhold til børn og unge, efter arbejdstidens ophør. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der ansøges om at sætte bagvagt til socialvagten fra mandag til fredag, hvor merudgiften vil være 

på i alt kr. 220.160,00 for perioden 1. marts – 31. december 2020, og på kr. 266.240,00 hvert år for 

både Maniitsoq og Sisimiut. 

 

Til bagvagten mandag - fredag er der behov for at tilføje 128 timer om ugen. 

 

 Tidsrum 

Pr. uge 

timetal 

Pr. år 

arbejdstimer 

Udgifter for 

perioden 

01.03-

31.12.2020 

Ekstra 

udgifter 

årligt 

Udgifter 

i alt årligt 

2021-2023 

Den nuværende 

bagvagt 

fredag – mandag 

16.00 - 

08.00 

 

128 

 

6.656 

  266.240,00 

 

Den ønskede 

bagvagt 

mandag-fredag 

16.00 - 

08.00 

128 6.656 220.160,00 266.240,00  

Hvis der er bagvagt 

fra 

mandag – mandag 

 

16.00 - 

08.00 

 

 

256 

13.312  

 

 532.480,00 

 
Konto Kontonavn Budget  

(1.000) 

Forbrug  

(1.000) 

Rest  

(1.000) 

Forbrug  

% 

Maniitsoq: 

552010000-

1601010000-

122010102-010570 

Månedsløn-bagud Tallene kan ikke trækkes 

i ERP på nuværende 

tidspunkt 

0  0 

Sisimiut: 

551010000-

1601010000-

122010102-010580 

Månedsløn-bagud Tallene kan ikke trækkes 

i ERP på nuværende 

tidspunkt 

0  0 

 

Administrationens vurdering 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at hvis der var en bagvagt til socialvagten 

alle ugens 7 dage, vil det skabe enorm tryghed for socialvagten, idet modtagne underretninger i 

vagten udenfor arbejdstiden skal behandles akut, samt at socialvagten ikke er alene ved anbringelser 

af børn og unge, der ikke kun finder sted i weekenderne. 
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Administrationens indstilling 

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut indstiller over for Udvalg for Velfærd  

- at tage orienteringen om ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 

01.03-31.12.2020 og på kr. 266.240,00 og for overslagsårene 2021-2023 til bagvagt for 

socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen til efterretning  

- at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse af ansøgning om 

tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene 

2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen   

- at sagen derefter sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse af ansøgning om 

tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03-31.12.2020 og for overslagsårene 

2021-2023 til bagvagt for socialvagten fra mandag eftermiddag til fredag morgen  

 

Udvalg for Velfærd behandling af sagen 

Udvalget under deres møde den 15. Januar 2020 har godkendt og sagen skal forelægges til 

godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomi udvalgets godkendelse, 

 

-at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 220.160,00 for perioden 01.03 - 31.12.2020 godkendes, og  

 

-at tillægsbevilling for overslagsårene 2021 - 2023 på kr. 266.240,00 til bagvagt for socialvagten fra 

mandag eftermiddag til fredag morgen godkendes 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

1. Socialvagtsregler grl og da 

2. Notat – bagvagten – Maniitsoq  

3. Notat – bagvagten – Sisimiut  
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Punkt 05 Ansøgning om deltagelse på Avannaata qimussersua   

 

Journalnr: 63.10 

 

Baggrund 

Ansøgning om ekstra tilskud til deltagelse i Avannaata qimussersua. 

Qimusseq Sisimiut søger om 266.000,- til brug for rejse. På de seneste år har man fået tilskud fra 

konto ‘Fordelingskonto for diverse tilskud’.   

I 2019 fik man tilskud på 51.170,-. I år skal hundeslædevæddeløbet afholdes i Uummannaq, hvor 

der er behov for transportering af 5 voksne og 2 børn samt hundespand med helikopter.   

 

Regelgrundlag  

Qeqqata kommunia´s idrætspolitik 

 

Faktiske forhold 

På de seneste år fik man rejsetilskud fra konto ‘Fordelingskonto for diverse tilskud’. 

Hvis man skal give tilskud til dette formål, kommer man til at bruge cirka tredje del af 

idrætstilskuddet, som vil sætte grænser for andre foreninger.  

 

I år forventer man, at foreninger fra Sisimiut deltager til følgende turneringer: 
-  Bordtennis, Qaqortoq 

-  Eqartoq, Paamiut 

-  Qajaq, Ilulissat 

-  Arctic Sport, Ilulissat 

-  SSP-langrend, Aasiaat 

-  SSP-Alpin, Sisimiut 

-  Volleyball, Sisimiut 

-  Snowbord, Nuuk 

Udendørs fodbold: 

o  Herre seniorer: Ilulissat 

o  Kvinder: Sisimiut 

o  U18 herrer: Nuuk 

o  U15 herre junior : Sisimiut 

Indendørsfodbold: 

o  Herre seniorer: Sisimiut 

o  Kvinder: Nuuk 

o  U18 herrer: Ilulissat 

o  U15 junior herre: Maniitsoq 

o  Oldboys +35: Narsaq 

o  Oldboys +45: Nuuk 

Håndbold 

o  Herre seniorer: Ilulissat 

o  Ynglinge kvinder/herre: Sisimiut 

 Junior drenge/piger: Nuuk 

 U12 drenge/piger: Maniitsoq/Nuuk 

Medregnet midler som skal bruges til andre turneringer her i byen, skal man forvente, at beløbet vil 

komme op på cirka 1,2 mio. 
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Bæredygtig konsekvenser 

Sikre at Qimusseq Sisimiut fortsætter med at være interessant samt sikre, at Qeqqata Kommunia har 

deltagelse til Avannaata Qimussersua. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er nødvendigt at omplacering af midler til ‘Fordelingskonto for diverse tilskud’, hvis der ikke 

skal være merforbrug.  Tilskud af midler for dette års deltagelse til forskellige turneringer, vil løbe 

op på kr. 1,197 mio. 

 

Midlerne kan hentes fra følgende kontier: 

 

Konto Kontonavn Bevilget Tillægsbevilling Ny bevilling 

(5901103520) 

571020801-0302020000-

010580-113180500 

Lokalavis 215.000,- -215.000,- 0,- 

(5903302120) 

571020901-0302020000-

010582-122180100 

Idrætshallen, 

Kangerlussuaq, el 

269.000,- -51.000,- 218.000,- 

(5903103599) 

571020801-0302020000-

010580-113170200 

Fordelingskonto for 

diverse tilskud 

1.197.000,- 266.000,- 1.463.000,- 

 Behov i alt 1.681.000,- 0,- 1.681.000,- 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, hvis Qeqqata kommunia skal sende nogen på 

hundeslædevæddeløbsturnering, er det vigtig at omplacere midler.   

 

Indstilling 

Administrationen indstiller at Udvalget for Uddannelse godkender omplacering af midlerne.  

 

Udvalget for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 3. februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalget for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

-at godkender omplacering af midlerne ifølge ovenstående skema 

 

Afgørelse 

Juliane Enoksen undlod af stemme. Indstillingen godkendt, men inden det skal man ligesom andre 

sportsudøvere gør noget for samfundet, det kan være, at man får borgerne i en bestemt dag til at 

prøve hundeslæde gratis, så det kan blive mere attraktivt at have hunde/hundeslæde. 

 

Bilag 

1. Qimusseq Sisimiut, ansøgning for deltagelse til Avannaata Qimussersua 
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Punkt 06 Sommerjobs for studerende fra Grønland som læser i Danmark der vil gælde 

for Sisimiut og Maniitsoq 

 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunias administration i Sisimiut og Maniitsoq har i sommerperioder mulighed for at 

kunne ansætte studerende på sommerjob. Med sommerjob ordning vil det gavne administrationen i 

Sisimiut og Maniitsoq med et hjælpehånd fra studerende i sommer perioden.  

 

Regelgrundlag  

Økonomiudvalget er ansvarlig for normeringer 

 

Faktiske forhold 

Ved jobmesse i Danmark november 2019 deltog Qeqqata Kommunia, for at tiltrække det 

Grønlandske studerende i Danmark til at vende tilbage efter endt uddannelse til QK. Under 

jobmessen efterlyste flere af studerende om mulighed for at komme på sommerjob i Qeqqata 

Kommunia eksempel til Maniitsoq eller Sisimiut, som de studerende oprindeligt kommer fra. 

Denne ordning bruges af Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Qeqertalik, og begge 

kommuner har tilkendegivet, at de giver rigtig god udbytte med, at have de studerende i sommer 

perioden.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For at have studerende i sommerperioden er der i overenskomstaftale AK mulighed for at have 

studerende i sommerperioden som timelønnet.  

 

Aflønning sker pr. time i henhold til den for AK enhver tid gældende lønskala – 18,19, 20 og 21: 

 1. april 2017          1. april 2018 

1. studie år 96,23                  96,94 

2. studie år 97,12                  97,84 

3. studie år  98,38               99,10 

4. og efterfølgende studie år    99,67                  100,41 

 

Da der ikke er afsat midler af til timelønnet sommerjobs, vil der være behov for justering af konto 

11 – med omplacering eller tillægsbevilling. 

 

For at have en studerende vil 1 årsstuderende være på 7.755,20 kr. hver fjorden dag, og for det 4 og 

efterfølgende studie år vil ligge på 8.032,80 kr. hver fjorden dag. Dette betyder, at ved at have 8 

studerende (5 til Sisimut og 3 til Maniitsoq) vil koste omkring 124.083,20 kr. om måneden som 

1.års studerende, og for 4 – og efterfølgende studieår være på 128.524,80 kr. om måneden.  

 

Hvis man samtidigt betaler hjemrejsen i sommerperioden for 8 studerende vil det koste omkring 

62.432 kr. for rejseudgifter.  

       

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at ved at have studerende på sommerjob kan sikre, at de studerende får 

indsigt i Qeqqata Kommunia, og vil kunne tiltrække dem tilbage fra endt uddannelse. 

Administrationen anbefaler 2 studerende til Sisimiut og 1 studerende til Maniitsoq som 
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sommerjob tilbud, der maksimalt varer 3 måneder i indeværende år dvs. 2020, og at man i 2021 og 

overslagårende får drøftet under budgetseminar om man skal lave sommerjobs som fast tilbud i 

fremtiden ved at afsætte 450.000 kr. årligt (maksimalt 3 måneders sommerjob). Som dækker 

lønomkostninger og rejseudgifter for 8 studerende.  

 

For at kunne tilbyde sommerjobs til studerende skal der ligeledes udarbejdes retningslinjer, der 

sikre at man behandler studerendes ansøgninger korrekt.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse om,  

 

-at der afsættes 90.000 kr. til sommerjobs som inkl. Lønomkostninger og rejseudgifter for 3 

studerende (2 til Sisimiut og 1 til Maniitsoq) for 2020 

 

-at der for 2021 og overslagsårende får drøftet hvor mange man skal have som studerende i 

sommerperioden og at der afsættes midler til sommerjobs i forbindelse med budget 2021 

 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 07  Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene om oprettelse af 2 

dagplejer stillinger til Maniitsoq 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

År 2015 var der om rokering af organisationen i daginstitutionsområdet i Maniitsoq. Dengang blev 

det erfaretat, der er blevet  færre børn i forhold til daginstitutionspladser og dermed for mange 

ledige pladser. Daginstitutionen Angaju blev omdannet til fritidshjem og daginstitutionen Aanikasik 

blev omdannet til forskole børnehave. Situationen er ændret i dag og der mangles pladser og 

situationen er blevet presserende. Der er mulighed for løsning af denne problematik som kan løfte 

pladsgaranti. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Vedr. dagpleje: Kapitel 4, §23 - §24 - §25 - §26. 

Vedr. venteliste til daginstitutionsplads: Kapitel 2. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje. 

 

Faktiske forhold 

I Maniitsoq er der i dag tre daginstitutioner, som er henholdsvis to integrerede daginstitutioner. 

Disse er Kuunnguaq med plads til 80 til 6 stuer fordelt på 5 stue x 12 vuggestuebørn og 1 stue x 20 

børnehavebørn samt Paarsi med 3 stuer 2 x12 vuggestuebørn og 1 stue x 20 børnehavebørn. 

Derudover er der Forskolebørnehave Aanikasik 4 stuer fordelt:  2 stuer x 13 børn samt 2 stuer x 14 

børn. Alt i alt er der plads til 178 børn. I dag er normering af børn overbooket med i alt 6 børn d.v.s. 

184 er indskrevet. Det er på trods af mangel på pædagog uddannede på institutionerne, hvilket er 

tiltrængt af hensyn til børn som har brug for ekstra opmærksomhed på omsorg og behandling. 

Hvilket gør byen og omegn har brug for decentral pædagog uddannelse i Maniitsoq er vigtig, for at 

løfte pædagogisk udvikling i Maniitsoq og omegn.  

 

I Maniitsoq er der i Majoriaq en SPS afdeling, hvor socialhjælper studerende kommer, når et nyt 

hold starter hver andet år og er på skoleophold i byen i perioden august-december samt februar-juni. 

Tilbagevendende problematik opstår, som i dag, med pladsmangel, idet kategoriseringen i 

prioriterings liste i følge Kommunalbestyrelse, prioriterer udefrakommende´s og studerende´s børn 

har pladsgaranti dermed førsteret.  

Socialhjælper studerende er begyndt at tilmelde deres børn til indskrivning på daginstitution i 

Maniitsoq, og dette gør at ventelisten vokser. Det presser mødre, som er færdig med barsel ikke kan 

komme på arbejde fordi deres barn er på ventelisten. Og begyndt at blive træt af at vente og 

kommer ofte til kontoret med håb om at få hurtigere plads. 

Børn bliver skrevet op til ventelisten af forældre, nogle ønsker bestemt institution mens flere 

skrevet op til begge integrerede institutioner. På ventelisten i dag er i alt 29 børn skrevet på, flere er 

stadig er på barsel som efter endt barsel ville være klar til at komme ind. Skema neden under viser 

børn som er klar til indskrivning. Januar viser flest ventende, fordi der er studerende som skulle 

komme på SPS skoleophold i Majoriaq. 

Ventelisten på skema viser, tidspunkt børn ville være klar til indskrivning. Dvs børn hvis mødres 

barselsorlov er forbi. 
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Venteliste i dag: 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

I koalitionsaftalen for Qeqqata Kommunia står der at parterne finder det vigtigt, at børnene er sunde 

og raske og at der sikres daginstitutionspladser for alle børn.  

Det er bæredygtigt at kunne give børnene trygge rammer, tryghed omkring barnet giver trygge børn 

og forældre. Ligesom det er bæredygtigt at mødre fortsat ville kunne komme på arbejde efter endt 

barselsorlov. 

Der ville være pladsgaranti for studerende fremover. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved ansættelse af 2 dagplejere ville presset på ventelisten lette og studerende får mulighed for at få 

passet deres børn. Vigtigst også mødre som er færdig med barsel og blot venter plads til deres barn 

kommer på daginstitution, ville kunne komme på arbejdet. 

Ansættelse af 2 dagplejere vil være en løsning. En kommunal dagpleje forstås en kommunal 

etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat af kommunen. Dagpleje skal stå til 

rådighed fra kl. 7:00 til 17:00 på alle hverdage og skal yde et pædagogisk stimulerende 

pasningstilbud, som foregår i dagplejerens privat hjem. En dagplejer kan få tildelt 4 børn i 

førskolealderen. Godkendelse forudsætter at dagplejeren er fysisk og psykisk habil og har 

kompetence til at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter. Dagplejen og samtlige medlemmer 

af pågældende hustand skal fremlægge en helbredserklæring og for de voksne i privat hjem, en 

Børneattest og straffeattest dokumenter skal være rene og afgørende for eventuel ansættelse. 

En dagplejer kan have overbelægning ved en anden dagplejers ferie eller sygdom, inde for en 

afgrænset periode, hvilket er godt at de kunne hjælpe hinanden at støtte op om, ved enkelte dages 

sygdom. Ellers kan der bruges vikarer, i ferieperioder og længevarende sygdom. 

Dagplejens ansættelse sker med fast månedsløn, med en ugentlig arbejdstid på 47 time. Dagplejer 

der modtager ekstra børn ud over de 4, ydes der en betaling pr. dag pr. barn til dagplejeren.  

 

Ud fra de budget tal som stammer fra ansatte dagplejere i Sisimiut pr.  januar 2019, er her fremlagt 

forslag til et budget for 2 dagplejer og 8 børn.  

 

Dagplejen Maniitsoq konto 50-05-10  
Kontonummer Kontonavn For år 2020 

9 måneder 

Bevillingsbehov 

Årlig overslag 

5005100110 Månedsløn 675.000 900.000 

5005100111 Timeløn 56.250 75.000 

5005100504 Kursusudgifter 9.000 12.000 

5005100507 Boligtjenestetelefon 7.125 9.500 

5005100599 Div. personaleomk. 3.000 4.000 

5005101206 Kørsel, transport 3.750 5.000 

5005101599 Diverse varekøb 56.250 75.000 

Venteliste 

2020 

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 

Vuggestue 12 7 4 3 2 4 2 

Børnehave 1 0 0 0 0 0 0 

Ledige 

pladser 

0 0 0 0 0 0 0 

I alt 13 7 4 3 2 4 2 
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5005101699 Diverse forplejning 11.250 15.000 

 I alt 821.625 1.093.000 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at oprette op til 2 dagpleje stillinger til 

løsning af tilbagevendende problemer fremover. 

 

Indstilling 

Administrationen indstilles til Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen 

 

-at der normeres 2 dagplejer i Maniitsoq med virkning fra 1. april 2020 

 

-at der gives tillægsbevilling på 821.625 for år 2020 i overensstemmelse med ovenstående tabel i 

budget og 1.093.000 til overslagsårene fremover 

 

Udvalget for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 3. februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalget for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at der normeres 2 dagplejer i Maniitsoq med virkning fra 1. april 2020 

 

-at der gives tillægsbevilling på 821.625 for år 2020 i overensstemmelse med ovenstående tabel i 

budget og 1.093.000 til overslagsårene fremover 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt, til Maniitsoq afsættes kr. 600.000 og til Sisimiut kr. 300.000 til dækning af 4. 

dagplejer og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 08   Udlicitering af rengøring af familiecenter - Tillægsbevilling 

 

J.nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Rengøring af Familiecenter har ikke det sidste 10 år været udliciteret og der er ikke et decideret 

skriftligt kontrakt med nuværende rengøring af Familiecenteret. Det er blevet nødvendigt med at 

indhente ny tilbud ved offentlig udbud. Udbuddet har været afholdt i november måned, ved 

Sivdlek` annoncer samt ved kommunens hjemmeside. 

Der er behov for tillægsbevilling i forbindelse med udlicitering af rengøring, jævnfør modtagne 

tilbud.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser 

i offentlige myndigheder og institutioner. 

 

Faktiske forhold 

Udbudsform 

Udbudsformen var offentligt udbud. Udlicitering har foregået i perioden fra 6. november 2019 til 

27. november 2019.  

Familiecenteret har modtaget i alt fire tilbud til tiden.  

 

Tildelingskriterium 

Der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, 

som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet, samt personaleledelse. 

 

Bedømmelsesudvalget var blevet etableret, som bestående af:  

- Familiecenterleder, Dorthe Margrethe Møller, og  

- Bæredygtighedskonsulent, Hans Henrik Olsen.  

Under sygemelding af Dorthe Margrethe Møller, trådte Inger O. Lyberth og Mia Jakobsen-Siegstad 

til at være en del af bedømmelsesudvalg. 

 

Ved udbudsmaterialet er der følgende informationer som anmodes til mulig tilbudsgiver: 

- Referenceliste på tilsvarende leverancer, der er udført inden for de seneste tre år. 

- Dokumentation for, at virksomheden ikke er under eller begæret under konkurs, 

likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin  

  virksomhed, eller befinder sig i en anden lignende situation. 

- Tro- og loveerklæring fra virksomheden om, at den ikke har forfalden gæld til det  

  offentlige. 

 

Følgende tilbud blev modtaget: 

L. C Eqqiaasoq - en Proforma faktura; tilbud på 16.035 pr. måned og 192.420 kr./år uden 

yderligere information om anmodede informationer.  

 

ISI4U v/Malene Olsen tilbud på 19.150 kr./måned og 229.800 kr. /år. Ved tilbud kom 

information om referencer, information om VCR-regiser, samt Skattestyrelsens inddrivelses-

myndighedens erklæring om ingen restancer til det offentlig. Har andre større rengøringsopgaver 

pga. referencer, som: KNI A/S, A/S INI, Kredsret ARTEK, Mittarfeqarfiit, Allorfik, samt 
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MISI/PPR.  

Eqqiaasoq Martha v/Martha Fontain 295.200 kr. /år. Ved tilbud kom information om erklæringer 

fra Skattestyrelsen og Qeqqata Kommunia om ingen restancer til det offentlige. Har ikke andre 

rengøringsopgaver end Qeqqata Kommunias centraladministration og Tekniskforvaltning. 

 

Sanaartortut Rengøringsafdeling v/Kurt Poulsen og Lars Olsen med 82.083,33 kr./måned og 

985.000 kr./år. Der er ingen yderligere information herom 

 

Bedømmelsesudvalget skal bedømme tilbudsgiverne kan løfte opgaven, ude fra fremlagte kriterium, 

samt anmodet information for referencer, med henblik på at vurdere tilbudsgiverne kunne løfte 

opgaven for rengøring.  

 

Bedømmelsesudvalget har vurderet at den billigste L.C. Eqqiaasoq som også gør rent i 

Familiecenter nu, kan ikke løfte opgave for at anskaffe nødvendige rengøringsmidler, og har 

oplevet ustabilitet. Der kom også ikke meget information fra denne tilbudsgiver.  

 

Bedømmelsesudvalget har fravalgt den dyreste tilbudsgiver som er: Sanaartortut 

Rengøringsafdeling, da denne er alt for højt mht. tilbud, samt at denne har ikke givet information til 

bruge for vurdering af virksomheden kunne klare rengøringsopgaven. 

 

Bedømmelsesudvalget har haft samtale med Eqqiaasoq Martha, samt ISI4U for yderligere 

information og afklaring. Bedømmelsesudvalget har bedømt dem begge at de kan klare 

rengøringsopgaven.  

 

Bedømmelsesudvalget har indstillet til direktionen at ISI4U kan overtage rengøringsopgaven, da 

denne er billigere end Eqqiaasoq Martha.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som konsekvens af manglende udlicitering efter mange år af rengøring ved Familiecenteret er 

rengøringsmidlerne ikke tilpasset, og ved på baggrund af fremkomne tilbud, er budget til rengøring 

ikke dækkende på nuværende tidspunkt. 

 
Kontonr Budget 

år 

Kontonavn Budget Tillæg Ny bevilling 

41-09-10-12-05 2020 Rengøringsselskab 79.000  229.800 

41-09-10-12-05 2020 Rengøringsselskab 79.000 150.800 229.800 

I alt bevilling til rengøring 79.000 150.800 229.800 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurder at det er nødvendigt med tilpasning af budget for rengøring af 

Familiecenter, som ikke har været tilpasset i mange år, samt ikke har været tilpasset også efter 

Familiecenteret har været flyttet ind til den gamle Medborgerhuset.  

 

Sammenlagt nuværende budget for 2020 til rengøring er på i alt 79.000 kr./år og der mangler i alt 

150.800 kr./år 

 

Således der forventes et mere forbrug til rengøring af Familiecenteret under konto nr. 41-09-10-01-

11 med i alt 150.800 kr. Da der ikke forventes så meget forbrug i 2020 omkring kontonr. 41-09-10-
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01-11Timelønnede kan denne konto benyttes for budget omplacering til kontonr. 41-09-10-12-05. 

Den nye konto ift. ERP er: 551020201-0501030000-010580-122140700 

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at godkende tillægsbevilling med i alt 150.800 kr. for året 2020, samt overslagsårene. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag  

Ingen 
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Punkt 09  Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 

Journal nr. 06.02.01 

 

Baggrund 

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling inden for IT området og der pågår mange 

aktiviteter som drives fra ”Fællesoffentligt IT” der er det etablerede driftsselskab for 

”forretningsorienteret” udvikling af Kommunerne og Selvstyret. 

 

Projekter i gang og undervejs omfatter følgende hovedelementer: 

 ERP løsning i Kommunerne, Selvstyret og Skat 

 HR system i Kommuner og Selvstyret 

 Lønsystem for Kommuner og Selvstyret 

 

Projekter, hvor beslutningen om implementering er undervejs, men pt. ikke vedtaget: 

 Administration system til forbedring af Ledelsestilsyn og arkivering således at det offentlige 

Grønland fremover er compliant til reglerne under Ledelsestilsyn og 

Persondataforordningen, 

 Transformation af Winformatik forretningssystemer til ny platform hvor Administrations 

system, e-mails, og forretningselementer smelter sammen til en brugerflade, til lettelse for 

kommunernes og selvstyrets administrative processer. 

 

Flytningen af det offentlige Grønlands administration, økonomi og forretningssystemer forventes at 

strække sig over en periode på ca. 5 år og dermed afsluttet omkring 2024/25. 

 

Regelgrundlag  

Baseret på § 46 a har Naalakkersuisut bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse om etablering, 

ledelse m.v. af en offentlig IT organisation. Samtidig, er der sket en lempelse af 

regnskabslovgivningen da §§ 2-5 i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres 

budgetter og regnskaber ikke skal være i kraft i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021. 

 

Faktiske forhold 

Kommunen er i den sidste fase af implementering af ERP løsningen og har ny ryddet op i alle 

regninger fra 2019, og godt i gang med den normale betaling af regninger for 2020. Det forventes at 

kommunens drift af ERP løsningen vil være 100% på plads i løbet af 1. kvartal 2020, med fuld 

adgang til rapportering og økonomisk opfølgning. 

 

Nærværende indstilling indeholder ansøgning om 2 forskellige projekter, (i) løbende 

driftsomkostninger til ERP løsningen, herunder udvikling af en rapporterings løsning, og (ii) 

implementeringen af en ny HR løsning. 

 

Derudover vil der i løbet af 2020 være behov for en opdatering/udvidelse af tilgængeligheden af 

økonomidata til kommunens forskellige ”afdelinger1”. Dette emne vil blive dækket af en separat 

sagsfremstilling. 
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(i) Løbende driftsomkostninger til ERP løsningen, herunder udvikling af en rapporterings løsning 

Driftsomkostningerne for ERP betales fremover direkte på Finansloven2 for kommunerne. Dertil 

kommer der implementering af en lokal rapporterings løsning samt et design af en Qeqqata 

rapporteringskube. Omkostninger opdeles i direkte IT omkostninger, leje af server og program 

licenser, og egentlig udvikling af rapporteringskuben. Omkostninger forventes at blive i alt kr. 

350.000 for server og program licenser, og kr. 250.000 for udvikling af en rapporteringsløsning. 

Omkostningerne til den fortsatte drift af Winformatik regnskabssystem som efter 1. kvartal 2020 er 

faset ud forventes at give en besparelse – beløbet er pt. ukendt. De anførte tal er overslag på 

forventede omkostninger. 

 

Løsningen vil være den første del af udviklingen af en økonomisk model som vil tilbyde en 

væsentlig bedre økonomistyring end vi tidligere har haft mulighed for at levere, ligesom data vil 

blive lettere at anvende til analyse formål. De følgende trin i rapporteringsløsningen er at udvikle 

muligheden for at kombinere økonomien med ”produktions” data fra de enkelte enheder, og dermed 

give alle interessenter en bedre mulighed for at måle resultater opnået i kommunens afdelinger. 

 

Endeligt vil det blive muligt med den foreslåede kube løsning at indbygge en rapportering på 

Grønlandsk ved at indsætte et Grønlandsk lag i kubeteksterne. 

 

(ii) Nyt HR system 

Kommunen har i dag ikke et HR system, hvorfor det er meget administrativt tungt at drifte 

produktionssiden i HR afdelingen (ansættelser, ny lovgivning, overenskomster, fratræden af 

medarbejde) hvorfor kommunerne og selvstyret pt. er i gang med at planlægge en samlet overgang 

til en ny HR løsning. Kommunerne og selvstyret har analyseret forskellige modeller og har valgt en 

løsning der hedder ”Mindkey”. Systemet er i dag anvendt af Kommuneqarfik Sermersooq, og 

løsningen er parat til implementering i Qeqqata Kommunia og de andre tre kommuner og selvstyret. 

HR løsningen implementeres gennem Fællesoffentlig IT. 

Implementeringen er forventet afsluttet i juli 2020. 

 

Løsningen vil effektivisere arbejdet i HR, og samtidig sikre at persondatelovgivningen overholdes 

på HR området. 

 

(iii) Nyt Lønsystem 

Fællesoffentlig IT udbød midt i 2019 udarbejdelsen af en lønløsning for kommunerne og selvstyret. 

Efter modtagelse af forskellige præsentationer fra udvalgte leverandører besluttede Fællesoffentligt 

IT at arbejde videre med en potentiel leverandør som blev hyret til, sammen med en arbejdsgruppe 

bestående af lønfolk fra kommunerne, selvstyret og ASA, at udarbejde en kravspecifikation på 

lønsystemet.  

 

Fujitsu fik herefter, sammen med den udvalgte leverandør af lønsystemet, mulighed for at tilbyde 

Fællesoffentlig IT en samlet lønløsning3. Imidlertid var tilbuddet så meget over det oprindelige 

overslag modtaget i begyndelse af processen, at Fællesoffentligt IT valgte at sige nej tak og udbyde 

løsningen o licitation. Det forventes, at der bliver taget stilling til de forventede tilbud af 
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lønløsninger i løbet af 2. og 3. kvartal 2020 med implementering startende i enten 4. kvartal 2020 

eller 1. kvt. 2021.    

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret 

administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Efter gennemførsel af ERP, HR og løn løsningen vil det fællesoffentlige Grønland have en moderne 

administrativ løsning der i det daglige vil flytte indsatsen væk fra administrative arbejder til bedre at 

kunne understøtte kommunen i sin fremtidige udvikling, og dermed fremme bedre service til 

borgeren. Implementeringen af løsningerne er en investering i fremtiden ligesom løsningerne efter 

fuld implementering, vil frigive ressourcer til andre formål, da der i direkte administration vil være 

behov for færre ressourcer i fremtiden. 

 

Omkostninger kan opstilles således: 

 

ERP og Rapportering: 

1. Drift af ERP-løsningen i 2020 og i overslagsårene     kr.            0 

2. Drift af serverløsning og licenser til rapporteringskube, design som også vil  

blive brugt i forbindelse med driften af det kommende administrationssystem 

således at vi ikke skal betale dobbelt licenser til personalets anvendelse af de to 

løsninger – omkostninger i 2020 samt i overslagsårene    kr. 350.000 

3. Udvikling af en rapportering løsning for kommunen - budget 2020  kr. 250.000 

4. Besparelse ved udfasning af Winformatik Økonomi, 2020 og overslagsårene kr. ukendt 

 

De ansøgte beløbsstørrelser er overslag og kan ændres når vi modtager et endelig tilbud. 

 

HR Løsning: 

5. Implementerings omkostninger for ny HR løsning    kr. 230.000 

6. Drift i 2020         kr.   55.000 

7. Drift i overslagsårene 2021-2023 (årligt)     kr. 110.000 

 

Løn Løsning: 

8. Forventet omkostninger for Qeqqata Kommunia for implementering4 tkr. 750 til 1,2 mio. kr. 

9. Forventet løbende omkostninger i overslagsårene tkr. 650-830. 

Der vil blive udarbejdet en ny indstilling når de endelige tal kendes for lønløsningen. 

 

 

 
Kontonummer Bevilling 

2020 

Tillæg Ny 

bevilling 

Overslag 

2021 

Overslag 

2022 

Overslag 

2023 
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206 

Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse af ERP løsning 

0 

0 

  350.000 

  250.000 

    350.000 

    250.000 

  350.000    350.000      350.000 

531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500267 0   285.000    285.000     55.000     55.000     55.000 
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Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata 

fælles/IT projekter/anskaffelse af HR løsning 

I alt         0 885.000    885.000   405.000   405.000   405.000 

 

Administrationens vurdering 

Investeringen i nye IT løsninger er nødvendig da løsningerne der i dag er i brug i Grønland er 

teknisk forældede og derfor dårligt kan tilfredsstille de krav som et moderne samfund har til 

levering af økonomiske rapporter og data til evaluering af projekter og andre nye tiltag. Samtidig 

fastholdes det, at alle skal anvende samme løsning, hvorfor rokeringer af personale mellem 

enhederne er lettere. Endeligt ser vi denne investering som første trin til at registrere ikke 

økonomiske data til anvendelse i analyser af forskellige elementer i kommunens økonomi. 

 

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen 

sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

1. Tillægsbevilling på kr. 350.000 til etablering af Serverløsning for Rapporteringskube 

 

2. Tillægsbevilling til kr. 250.000 til udvikling af Grønlandsk rapporteringskube 

 

3. Tillægsbevilling på kr. 285.000 til implementering af nyt HR system 

 

4. Tilhørende bevilling til budget i overslagsårene som angivet i ovenstående tabel 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

Ingen  
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Punkt 10  Samarbejde omkring implementering af den islandske model  

Journal nr. 00.10.01 

 

Baggrund 

I oktober 2018 var kommunalbestyrelsen og chefgruppen på inspirationstur til Island.  

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde d. 25. oktober 2018 hvordan kommunen kan 

arbejde videre med den inspiration man indsamlede i Island.  

Siden har følgende fagudvalg har behandlet sagen. 

 Udvalg for erhverv og turisme d. 17. december 2018.  

 Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid 1.februar 2019 

 Udvalg for familie og sociale forhold 21. august 2019. 

 Udvalg for velfærd 11. december 2019. 

Siden starten af oktober har en tværgående arbejdsgruppe bestående af 5 medlemmer af staben i 

Sisimiut og Maniitsoq, idrætskonsulenten i Sisimiut og fritidsinspektøren i Maniitsoq arbejdet med 

at skabe overblik over opgaverne fra de forskellige udvalg og undersøge, hvordan vi bedst får 

implementeret erfaringerne fra Island. Fremadrettet skal forebyggelseskonsulenterne inddrages i 

dette arbejde. Arbejdsgruppen har prioriteret at undersøge mulige samarbejdsmuligheder med 

henholdsvis Planet Youth i Island(ISCRA) samt Center for Folkesundhed og Paarisa, da en af 

hovedpointerne i den islandske model er, at man bedst kan lave forebyggelsesindsatser, der baserer 

sig på data, samt erfaring og viden fra forskning omkring forebyggelse.  

 

Regelgrundlag  

Sundheds og forebyggelsespolitik Qeqqata Kommunia 2018 

 

Faktiske forhold 

Den tværgående arbejdsgruppe vedr. implementering af islandske erfaringer har undersøgt 2 mulige 

samarbejdsmodeller i forhold til at implementere den islandske forebyggelsesmodel og i det 

følgende fremlægges begge samarbejdsmuligheder med henblik på, at der skal prioriteres en af de 2 

muligheder. 

 

a) Samarbejde med Planet Youth i Island  

Planet Youth er navnet på det projekt, som ICSRA (Icelandic Center for Social Research and 

Analysis) opstartede i 1990 og som nu arbejder med at andre lande kan bruge den islandske model 

for forebyggelse. Den islandske model går ud på, at man kan forebygge børn og unges forbrug af 

Cigaretter, alkohol og hash ved at gennemgå 4 trin: 

1. Identificere problemerne via data fra spørgeskemaundersøgelser 

2. Diskutere de resultater, som spørgeskemaerne viser bl.a. Gennem 4 workshops 

3. Baseret på data og diskussioner udføres handlinger lokalt på forskellige niveauer 

4. De lokale tiltag bliver evalueret af deltagerne og bliver sidenhen analyseret og tilpasset de nye 

data som en ny spørgeskemaundersøgelse frembringer. (i bilag 1 gennemgås hvad det konkrete 

samarbejde med Planet Youth går ud på) 

 

Planet Youth har 20 års erfaring med at anvende spørgeskemaundersøgelser til at målrette 

forebyggelsesindsatser. Siden hen er modellen blevet brugt i mange andre lande i verden. På grund 

af denne store erfaring kan samarbejdet med Planet Youth igangsættes meget hurtigt. Ulemperne er, 

at det bliver ret dyrt at finansiere både medlemskabet i Planet Youth samt udgifter til workshops. 

Desuden har konsulenterne fra Planet Youth ikke kendskab til grønlandske samfundsforhold. 
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b) Samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa  

Departement for sundhed, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa fremlagde i december 

2019 resultaterne af skolebørns undersøgelsen i 2018(også kaldet HBSC-undersøgelsen, der er en 4-

årig undersøgelse) for chefgruppen og kommunalbestyrelsen og efterlyste i den forbindelse tættere 

samarbejde med kommunerne omkring anvendelsen af data i kommunale forebyggelsesindsatser. I 

den forbindelse startede den tværgående arbejdsgruppe et samarbejde med Center for Folkesundhed 

i Grønland og Paarisa omkring brug af data fra HBSC-undersøgelsen og afholdelsen af workshops 

om forebyggelse (i bilag 2 gennemgås den foreløbige samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia, 

Center for Folkesundhed og Paarisa). 

Overodnet består samarbejdet i : 

1. afholdelse af opstartsseminarer i Sisimiut og Maniitsoq: Implementeringskapacitet og 

kortlægning af styrker og svagheder (værdigrundlag).   

2. indsamling af data i august 2020 baseret på HBSC-spørgsmålene men med ekstra spørgsmål fra 

Qeqqata Kommunia, samt via kvalitative interviews. 

3. På baggrund af data afholdes workshop 1, hvor forebyggelsesindsatser defineres i tæt samarbejde 

med relevante aktører indenfor blandt andet forebyggelses- uddannelses- og fritidsområdet. 

4. opfølgning af indsatser og justering af indsatser 

5. Data indsamles på ny med den eksisterende HBSC-undersøgelser. Her vil det kunne måles om 

der har været effekt af indsatserne, som herefter kan evalueres og justeres. 

 

Fordelen ved dette samarbejde er at samarbejdsparterne har stort kendskab til grønlandske 

samfundsforhold og forebyggelse i Grønland. Desuden er der en fordel i at spørgsmålene til HBSC-

spørgeskemaundersøgelsen allerede er oversat til grønlandsk. Desuden er der en økonomisk fordel, 

da de fleste arbejdstimer for samarbejdsparterne allerede er medregnet i deres egne budgetter, 

udover at parterne kan lave fælles ansøgninger til fonde.  Ved at deltage i samarbejdet kan 

kommunen biddrage til opbygning af viden og ressourcer om forebyggelse i Grønland. 

Ulempen ved dette samarbejde er at resultaterne for HBSC-undersøgelsen havde en meget lav 

svarprocent i Sisimiut i 2018, hvilket kræver en ny undersøgelse i august 2020. 

Da samarbejdsparterne ikke tidligere har lavet konkrete indsatser på baggrund af undersøgelserne, 

kræver det at forløbet og konceptet skal udvikles løbende. Spørgeskemaerne skal udvikles, da de 

ikke specifikt er udarbejdet til at arbejde med Den Islandske Model. Dette kræver et stort forarbejde 

af administrationen ift. planlægning af samarbejde. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Begge samarbejdsmodeller vil bidrage positivt til implementering af Den Islandske Model, da de 

bidrager med data, viden og hjælp til implementering af forebyggelsesindsatser for at mindske brug 

af alkohol, tobak og stoffer hos unge. Indsatsen forankres lokalt og inddrager samfund og familier 

med det formål at skabe en langvarig positiv og bæredygtig forandring for Qeqqata Kommunias 

børn og unge.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomi for a) Samarbejde med Planet Youth i Island for 2020 

 

Konto Tekst Bevilling 

545010000-0601020000-113180500-010500-2-10-18-500223 

(Gamle konto 3701013532) 

Bæredygtighedspulje – 

Bedre familieliv 

762.545 
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Ud over bevillingen for 2020 er der behov for, at der afsættes midler i hvert af de efterfølgende 

budgetår til og med 2025 hvor projektet afsluttes.  

Projektets samlede omkostninger er beregnet til at være i alt: 2.122.478 kr over 5 år dvs. med en 

gennemsnitlig årlig udgift på 424.496 kr. pr år. 

 

Økonomi for b) Samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa i 2020 

Konto Tekst Bevilling 

545010000-0601020000-113180500-010500-2-10-18-

500223 (Gamle konto 3701013532) 

Bæredygtighedspulje 

– Bedre familieliv 

363.751 

 

Ud over bevillingen for 2020 er der behov for, at der afsættes midler i hvert af de efterfølgende 

budgetår til og med 2022 hvor projektet foreløbig er sat til men med mulighed for forlængelse.  

Projektet samlede omkostninger er beregnet til at være i alt: 560.826 over 3 år dvs. med en 

gennemsnitlig årlig udgift på 186.942 kr pr år.  

Begge samarbejdsaftaler har ikke medregnet udgifter til forebyggende indsatser, da disse ikke 

kendes endnu. 

 

Administrationens vurdering: 

Begge de fremlagte modeller er gode i forhold til at igangsætte en forebyggelsesindsats efter den 

islandske model. Den tværgående arbejdsgruppe vil dog anbefale, at kommunen arbejder videre 

med løsning b) samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen.  Med samarbejdet med Center for Folkesundhed og Paarisa vil kommunen kunne 

arbejde med en model der ligger sig tæt op ad den islandske model, med dataindsamling, 

workshops, igangsættelse af forebyggelsesindsatser og opfølgning. Forskellen er, at denne løsning 

er langt billigere samtidig med at vi støtter opbygningen af evidensbaseret forskning inden for 

forebyggelse og sundhed i Grønland.   

Desuden er denne løsning langt billigere i forhold til tilslutning til Planet youth, da finasiering af 

projektet bliver delt mellem flere aktører, og indeholder mulighed for fælles fondsansøgninger i 

modsætning til medlemskab i Planet youth, hvor det alene er kommunen, der står for finasiering. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Uddannelsesudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse, 

 

a) vi skal tilslutte os medlemskab til Planet Youth de næste 5 år  

 

b) vi skal opstarte samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen indtil foreløbig 2022 

-midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene tages 

op på kommende budgetseminar 

 

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 3. februar 2020 godkendt punkt b: at vi skal opstarter 

samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-undersøgelsen indtil foreløbig 

2022. Midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene 

tages op på kommende budgetseminar. 
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Indstilling 

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at vi skal opstarter samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-

undersøgelsen indtil foreløbig 2022 

-midlerne for 2020 tages fra bæredygtighedspuljen. Samt at udgifter i 2021 og overslagsårene tages 

op på kommende budgetseminar 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Gennemgang af samarbejde med Planet Youth 

2. Oplæg til samarbejdsaftale med Center for Folkesundhed og Paarisa. 
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Punkt 11 Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut 

Journal nr. 34.00 

 

Baggrund 

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af 

vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare 

bygningerne i fremtiden. Renoveringspuljen kørte også videre efter budgetbehandling for 2020 og 

med samme beløb i hvert overslagsår fra 2021-2022. 

  

De afsatte beløb til formålet er fordelt efter bygningsmassen fra daværende sagsfremstilling til 8.8 

mio. kr. til administrering af OTM Sisimiut. 

Hvert år skal OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om 

ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for 4 år til Teknik og Miljøudvalget. Desuden skal der 

på samme måde med andre anlægsopgaver under tidligere konto 7 (Anlægskonti), fremlægges en 

status på området. 

 

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes 

facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f eks installering af ventilationer, 

renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje. 

 

Regelgrundlag  

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for tidligere konto 7 (Anlægskonti). 

Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger. 

 

Faktiske forhold 

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været 

svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en vane, at igangsætte 

opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne. 

 

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til 

eftertiden. Dette er målsætningen. Nogle bygninger er i den forfatning, at de først skal saneres og 

bygges op på ny, såfremt det ikke er bæredygtigt at renovere dem. 

 

De afsatte midler til vedligeholdelse for året 2019 hvor af næsten alle er igangsat, nogle af 

arbejderne pågår stadigvæk hvor nogle er afsluttede, og ses på bilag 1. 

 

Et par stykker af arbejderne er af gode grunde er udsat til sommer 2020, f.eks. Tilslutning til 

fjernvarme fra B-1495 Nuniaffik, B-1348 Naasoq, samt B-1142 Naalu.  

 

Status for renoveringsopgaver for denne regnskabsår 2019 er at det fleste opgaver er færdige og 

nogle opgaver pågår. 

 

Planen for år 2020 er blandt andet at udskifte oprindelige vinduer i B-1037 Alderdomshjemmet, 

som vil betyde bedre indeklima, samt økonomi for Alderdomshjemmets bruger og ansatte. 

Se bilag 2. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Planlagte vedligeholdelse kan resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, 

eller at de kan bruges i længere tid, endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, 

såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger mm, som vil være billigere for samfundet. 

 

I samarbejder med brugerne vil der blive foretaget vurderinger af behovet for vedligeholdelse af 

bygningerne, hvorved bygninger med mest behov vil blive prioriteret. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Status rapporteringen for renoveringspulje 2019 er integreret i kvartalsvise økonomirapporter for 

tidligere konto 7 (Anlægskonti) til TMRU. Bilag 1 viser en detaljeret status for selve 

renoveringspuljen for år 2019. 

 

OTM i Sisimiut kommer med udkast til fordeling af de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2020-

22 på 8.8 mio kr. årligt i henhold til opgaver, der er redegjort for i bilag 2 jf. tidligere beslutning om 

renoveringspuljen. Samtidig bemyndiges OTM af omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret 

for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med der bliver indgået 

kontrakter på de enkelte projekter. 

 

Såfremt renoveringer af bygninger og anlæg skal være færdigrenoveret ultimo 2020, må 

renoveringerne igangsættes hurtigst muligt. Ellers må man forvente, at kun en del af 

renoveringsopgaver løses. 

 

Administrationens vurdering 

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret fra 2019 og flere år frem, også 

fortsætter. Dette sikrer, at tidligere godkendte projekter naturligvis fortsætter, og evt. ændringer 

ikke medfører spild af ressourcer på igangsatte projekter, der ikke fuldføres. 

 

De ikke afsluttede projekter for 2019 afsluttes i 2020 og betales fra 2019 bevillingen. De projekter, 

der finansieres fra 2020 puljen planlægges snarest til opstart og udførelse fra 2020. 

 

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at 

man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes 

behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil OTM få tid til at kunne foretage 

en grundigt teknisk undersøgelse. 

Formålet er, at bevillinger for de næstkommende år vil blive benyttet til at bevare anlæg og 

bygninger i længere tid. 

 

Indstilling 

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og senere til 

Økonomiudvalget: 

 

1. At fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut 

fra 2020 i henhold til bilag 2 godkendes. 

2. At OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under 

budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens 

med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for 

renoveringspuljen af OTM Sisimiut.  
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3. At status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2019 jf. bilag 1 tages til 

orientering. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 7. februar 2020 godkendt indstillingen. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

1. At fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut 

fra 2020 i henhold til bilag 2 godkendes. 

 

2. At OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under 

budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens 

med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for 

renoveringspuljen af OTM Sisimiut.  

 

3. At status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2019 jf. bilag 1 tages til 

orientering. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Renoveringspuljen, opfølgning 2019 

2. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 20-2022 
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Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg nr. 44. Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq 

Journalnr. 16.03.01.01 

Baggrund 

I forbindelse med årsskiftet 2019 / 2020 er der fremkommet nye ansøgninger om 

koncessionsområder både nord og syd for de koncessionsområder der er udlagt i 

kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024. 

 

I kommuneplantillæg nr. 7 blev 12 områder udlagt, og kun ét område beliggende nord for Nordre 

Isortoq er ledigt efter Departementet for Erhvervs udbud i 2018.  

 

En trofæjagtsoperatør har fået 3 koncessionsområder, tre operatører har fået 2 koncessionsområder 

hver og to operatører har fået et koncessionsområde hver. Flere trofæjagtsoperatører med licens til 

trofæjagt i området fik ikke nogen koncessionsområder selv om de havde søgt herom. 

 

Der er begyndende udfordringer imellem trofæjagtsoperatørerne uden for de tildelte 

koncessionsområder, særligt i Aasivissuit-området. Syd for Kangerlussuaq er det primært 

udfordringer mellem trofæjagtsoperatører, erhvervsfangere og fritidsjægere.   

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 planlægning og arealadministration. 

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

landområder.  
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, 

udmøntet i Kørselsvedtægten for Qeqqata Kommunia. 

  

Faktiske forhold 

Administrationen har på baggrund af den succesfulde tildeling af 11 ud af de 12 udlagte 

trofæjagtskoncessioner analyseret på muligheden for at få udlagt flere koncessionsområder. 

Administrationen har set på mulighederne på nye trofæjagtskoncessionsområder i området mellem 

Nordre Isortoq/Nordre Strømfjord mod nord, Pingu mod vest og Maniitsoq Iskappe mod syd. 

 

Udgangspunktet har været, at der i området omkring Kangerlussuaq og inden for de 11 tildelte 

koncessionsområder er mange forskellige interesser, idet Kangerlussuaq-fjorden traditionelt har haft 

mange lokale fangere/jægere ligesom Kangerlussuaq som turistdestination har mange turister. Der 

er mange forskellige interesser mellem erhvervsfangere, fritidsjægere, trofæjagtsoperatører og 

turister/lokalbefolkning der gerne vil se levende dyr. Ligeledes er der forskellige kørselsinteresser 

mellem busser/biler, mere terrængående køretøjer som snescootere og ATV’ere samt ikke 

motoriseret kørsel som hundeslæder og vandrere. 

 

En analyse af forholdene indikerer, at der ved at udlægge nye trofæjagtsområder længere væk vil 

være fordele for både andre brugere og for trofæjagtsoperatører. Ved at få spredt jagten på 

moskusokser og rensdyr ud og længere væk for Kangerlussuaq, vil nogle af de eksisterende 

konflikter mellem trofæjagtsaktørerne og øvrige interessenter begrænses. Samtidig er der et 

stigende marked for eksklusivitet, hvor turister ønsker at være alene i uberørt natur.  

 

En udfordring ved at have koncessionsområder længere væk fra Kangerlussuaq er tilgængeligheden. 

De nuværende transportmuligheder er ikke optimale, særligt om sommeren hvor der på 
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nuværende tidspunkt må enten flyves eller vandres til jagtområderne. I forhold til flyvning er den 

eksisterende helikopter i Kangerlussuaq prioriteret til eftersøgningsopgaver, så trofæjagtsoperatører 

kan ikke være sikker på, at få fløjet deres gæster ud til koncessionsområderne.  

 

Der har tidligere under amerikanernes tilstedeværelse og i årene efter deres ophør i Kangerlussuaq 

været fløjet med fastvingede fly til 6 små naturlige landingsbaner i terræn. 5 af disse landingsbaner 

er beliggende syd for Kangerlussuaq-fjorden og en nord for Nordre Isortoq. I andre arktiske lande 

benyttes mindre fly til at lande på søer og fjorde, enten på vand eller is/sne. En større turisme i 

Kangerlussuaq med flere eksklusive tilbud inden for trofæjagtsbranchen og andre turismeområder 

vil forhåbentlig gøre det rentabelt at få placeret en helikopter eller få åbnet op for flyvning/landing i 

terræn for mindre fastvingede fly. 

 

Administrationen har i samarbejde med Arctic Circle Business holdt møde med de eksisterende 

trofæjagtsaktører i Kangerlussuaq d. 4. februar 2020 og præsenteret disse overordnede tanker 

sammen med et groft forslag til nye koncessionsområder mellem Nordre Isortoq/Strømfjord og 

Maniitsoq Iskappe. 

Trofæjagtsoperatørerne udtrykker generelt kritik af den eksisterende vildtforvaltning i området og 

frygter, at nye koncessionsområder vil føre til flere licenstildelinger både i antal dyr og licenshavere 

fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs side.  

 

Trofæjagtsoperatørerne anbefaler desuden, at højderyggene bliver afgrænsning mellem 

trofæjagtskoncessionsområderne, så en dal/elv ikke deles mellem to eller flere trofæjagtsområder. 

Operatørerne oplyser, at det giver udfordringer, når trofæjagtsturisterne oplyses om, at de godt må 

skyde dyr på den ene side men ikke på den anden side af dalen/elven.  

Departementet for Erhverv har oplyst, at mindre ændringer af eksisterende koncessionsområder 

ikke vil resultere i nyt udbud. Der er derfor indarbejdet en række justeringer af de tildelte 

koncessionsområder, primært en mindre forøgelse af området.  

 

UNESCO-området og i særdeleshed området omkring hovedsitet Aasivissuit giver nogle 

udfordringer. Der er forsøgt lagt 4 koncessionsområder op til Aasivissuit, så 4 koncessionsområder 

kan markedsføre nærheden til dette unikke sted, men det formodes, at en fremtid med vej til 

Aasivissuit vil trofæjagt på selve sitet blive umuligt eller ligefrem forbudt. I det øvrige UNESCO-

område er forsøgt placeret koncessionsområder i en nord-syd retning, så flest mulige 

koncessionsområder bliver delvist placeret i UNESCO-området.  

 

Administrationen og Arctic Circle Business har efterfølgende holdt møde d. 7. februar 2020 med 

Departementet for Erhverv og Departementet for Fiskeri, fangst og Landbrug. På mødet meddelte 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at der ikke uddeles nye trofæjagtslicenser såfremt 

der udlægges og udbydes nye trofæjagtskoncessionsområder.  

 

Antallet af trofæjagtslicenser udstedes på baggrund af ansøgninger og dyrebestandsmålinger. Hidtil 

har de eksisterende trofæjagtshavere ikke udnyttet hele den samlede tildelte licenskvote til trofæjagt 

syd for Kangerlussuaq i det såkaldte Maniitsoq forvaltningsområde.  

 

Antallet af trofæjagtslicenshavere sker på baggrund af en vurdering af de faglige kvalifikationer hos 

de forskellige ansøgere. Der er over en årrække kommet flere trofæjagtsoperatører i Kangerlussuaq-

området, men nogle af operatørerne forlader også branchen eller er meget lidt aktive.  
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De offentlige parter blev på mødet d. 7. februar 2020 enige om, at igangsætte et arbejde for at få 

forbedret vildtforvaltningen i området, især syd for Kangerlussuaq fjorden. I dette område har 

Qeqqata Kommunia muliggjort intensiv erhvervsjagt ved brug af snescootere og ATV’ere under 

vinterjagten. Dette er sket ved først at give dispensation og efterfølgende at indarbejde muligheden i 

kørselsvedtægten for området. Dette har været medårsagende til en intensivt jagt, der har mindsket 

antallet af moskusokser og rensdyr i de tilgængelige dalstrøg. 

 

Nærværende kommuneplantillæg udarbejdes for at fastlægge klare afgrænsninger for trofæjagt 

aktøres aktiviteter, med henblik på at der skabes et mere entydigt fundament for afvikling af 

trofæjagten og dermed salg af trofæjagtprodukter. Der skabes således et bedre fundament for at 

aktørerne kan investere langsigtet i at levere turistoplevelser.  

 

Fremtidigt skal trofæjagtaktører have en koncession for at kunne drive trofæjagt ved Kangerlussuaq 

inden for området omfattet af kommuneplantillægget. Koncessionen betyder at aktøren får en eneret 

til at sælge trofæjagt inden for et afgrænset geografisk område. Med meddelelsen af koncessionen 

sker der ingen begrænsninger i forhold til andre lovlige aktiviteter i de samme områder. Der kan 

således i henhold til anden lovgivning fortsat drives erhvervsjagt og fritidsjagt og sælges andre 

turistprodukter, som f.eks. adventure turisme, lystfisketure og vandreturer og meget andet.  

 

Det er kommunen der udarbejder plangrundlaget for at der kan udbydes trofæjagtkoncessioner og 

kommunen der i henhold til bekendtgørelse om brug af motoriserede køretøjer i det åbne land 

fastlægger transportkorridorer der kan benyttes i forbindelse med udøvelsen af trofæjagten. Selve 

udbuddet af koncessioner forestås af Departementet for Erhverv i samarbejde med Qeqqata 

kommunia   

 

I planforslaget fastlægges endvidere rammer for hvordan der kan etableres hytter og telt camps til 

understøttelse af trofæjagten. Der bliver tale om hytter der vil kunne benyttes både til servicering af 

trofæjagten og til anvendelse i forbindelse med andre turistaktiviteter. 

 

Afgrænsning af trofæjagtområder: 

I kommuneplantillæg nr. 7 blev udlagt i alt 12 trofæjagtområder, benævnt 957-O3.1 – 12 inden for 

et område på ca. 90 x 90 km omkring Kangerlussuaq. Med kommuneplantillæg nr. 44 udvides med 

ekstra 14 områder og området udvides til ca., 90 x 150 km. 

  

De supplerende områder udlagt i kommuneplantillæg nr. 44 er udpeget som relativt små områder 

ca. 200 km2 i gennemsnit, med henblik på at aktørerne kan søge flere områder og derved være med 

til at danne de områder der giver mulighed for at dække deres behov. 

Størrelsen på de eksisterende områder strækker sig fra 190 til 442 km2 

 

Med kommuneplantillæg nr. 44 suppleres de eksisterende 12 områder med 14 nye områder. 

 

Adgangen til trofæjagtområder og turisthytter i trofæjagtområder: 

 

Med hensyn til adgangen til trofæjagthytter/områder er udgangspunktet at kørselsvedtægten for 

brug af motoriserede køretøjer i Qeqqata Kommunia skal overholdes. Det vil sige: 

 I A-området nord for Kangerlussuaq vil der kun være adgang til at transportere sig med 

hundeslæde, til fods, eller med båd over søerne, alternativt helikopter. 
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 I B-området langs indlandsisvejen m.v. kan man transportere sig ad det eksisterende vejnet, 

bortset fra køresporet til indlandsisen efter bommen  

 I C1-området alene med hundeslæde om vinteren og ellers til fods eller med båd. 

 I C2 og C3- områderne kan man i erhvervsmæssigt øjemed, transportere sig med ATV og 

snescooter om vinteren, men kun til fods, med båd eller helikopter om sommeren – men 

ikke med motoriserede køretøjer om sommeren uden for anlagte kørespor og grusveje, jf. 

kommunalbestyrelsens beslutning herom 

 

Det skal også generelt bemærkes at der ikke i kørselsvedtægten for det åbne land, forventes åbnet 

for benyttelse af motoriserede befordringsmidler uden for anlagte kørespor og grusveje. Tværtimod 

bør det overvejes om kørselsvedtægten bør begrænse kørsel i nogle områder eller på flere 

tidspunkter end for nuværende. Alternativt bør Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

benytte sig mere af at tiltaget med at friholde områder for erhvervs- og fritidsjagt i lighed med 

område C2 i de seneste vinterjagter.  

 

Muligheden for at etablere turisthytter til at servicere trofæjagtturister: 

 

Med dette forslag til kommuneplantillæg skabes der mulighed for at etablere hytter til servicering af 

trofæjægere under trofæjagten i alle de udpegede trofæjagtområder. 

 

Hytter skal overholde en afstand på minimum 100 m fra kyst, elve og søer. Ved Taasip Ataa er der i 

kommuneplantillæg nr. 7 indarbejdet er afstandszone på 2 km omkring elven, som med dette 

kommuneplantillæg fjernes. Det skal ses i lyset af, at der er indarbejdet mulighed for at anlægge 

hytter ved Tatsip Ataa i kommuneplantillæg nr. 56.  

 

Hytter kan dog i henhold til Departementet for Miljø og Naturs oprindelige høringssvar til 

Kommuneplantillæg nr. 7 om trofæjagtskoncessioner ikke tillades i RAMSAR-området nord for 

Kangerlussuaq. Det betyder, at der ikke i de nye trofæjagtsområder (xx-yy) må opføres hytter. Med 

planen åbnes der dog op for, at der kan bygges trofæjagtshytter lige syd for Ramsar-området i de to 

eksisterende trofæjagtsområder (957-O3.10 og 11). 

 

Hytter kan kun etableres inden for Unesco området efter en nærmere vurdering af en hyttes 

placering i relation til landskab, Unesco nøgleområder m.v. så hytterne ikke kommer til at ligge 

uheldigt i forhold til oplevelsen af jagtområderne. Det grundlæggende princip vil være at hytter ikke 

må placeres så de bliver synlige fra hovedfærdselsårene (vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, 

samt sidevejene til Aasivissuit og Tasersuaq) gennem området. 

  

For at skabe plads til at trofæjagthytter kan etableres til en god standard med mulighed for en 

flersidet anvendelse af hytterne til andre aktiviteter end trofæjagt. Skabes der plads til at hytterne 

kan etableres med 360 m2 samlet plus 45 m2 udhus. En 1/3 af byggeriet kan etableres i 2 etager.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Hele konceptet er målrettet etableringen af en mere bæredygtig økonomi i trofæjagterhvervet, og 

udviklingen af et koncept så trofæjagten afvikles under ordnede forhold. 

Det er en forudsætning for at der kan etableres hytter, at det sker på et bæredygtigt grundlag og at 

den tekniske forsyning bygger på bæredygtige principper, så aktiviteterne forurener så lidt som 

muligt og der ikke sker uoprettelig skade på naturen. 
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Det vil være bæredygtigt at få spredt trofæjagten længere ud, så den ikke kun centret lige omkring 

Kangerlussuaq, men det fordrer både nye koncessionsområder og bedre flyvemuligheder for 

aktørerne. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Planen medfører ikke umiddelbart administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunen, 

men en bedre økonomi i turisterhvervet forventes også at skabe et bedre beskatningsgrundlag og 

dermed indtægter til kommunekassen. 

 

Forløbet med udarbejdelsen og godkendelsen af det oprindelige kommuneplantillæg nr. 7 om 

trofæjagtskoncessioner var meget langtrukket, hvilket medførte stor usikkerhed og stress blandt 

trofæjagtsaktørerne. Det kan have negative økonomiske konsekvenser for 

trofæjagtskoncessionsbranchen, hvis forslaget til nyt kommuneplantillæg sendes frem og tilbage 

mellem politisk og administration. Der bør derfor fokuseres på en grundig dialog mellem 

administration og det politiske niveau både inden udsendelse af kommuneplantillægget i høring og i 

forbindelse med den endelige godkendelse.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at nærværende kommuneplantillæg er et vigtigt skridt på vejen 

mod en forbedring af rammebetingelserne for private turistaktører. Det er således vurderingen at 

koncessioner til turistvirksomhed vil kunne understøtte udviklingen af turistaktiviteterne i 

Kangerlussuaq.  

 

Det er administrationens vurdering, at området syd for Kangerlussuaq fjorden og syd for de 

eksisterende koncessionsområder der, bør få løst de uhensigtsmæssige forvaltningsmæssige forhold 

der, inden nye koncessionsområder udlægges her. Nærværende plan fokuserer derfor på 9 nye 

koncessionsområder nord for Kangerlussuaq og et område fri for koncessionsområder lige syd for 

de eksisterende koncessionsområder. Dog udlægges der også 5 nye koncessionsområder syd for 

Kangerlussuaq langs Indlandsisen og Maniitsoq Iskappe.  

 

Det er endvidere opfattelsen at udbuddet af koncessioner vil bidrage væsentligt til at løse de 

konflikter der er i forbindelse med den eksisterende jagt omkring Kangerlussuaq. 

  

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,  

 

-at kommuneplantillæg nr.44 til Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia, udsendes i en 

offentlighedsfase i 8 uger. 

 

Afgørelse 

Inden hørings skal sagen først drøftes, borgmester holder møde med formand for Udvalg for 

Teknik. 

 

Bilag 

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 

2. Liste men angivelse af de udlagte områdes nummerering og størrelse, samt aktuelt 

uddelte koncessioner. 
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Punkt 13 Forslag til dagsorden - Ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq – det videre 

forløb 

 

Journalnr.: 73.15 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har ved mail den 3. oktober 2018 fremsendt forslag 

om ansættelse af Turistkonsulent i Maniitsoq. 

 

Som bekendt har vi en serviceaftale med ACB om, at turistkonsulenten i Sisimiut også servicerer 

Maniitsoq. 

 

Såfremt Gideon Lyberth ikke tager fejl, ser man næsten aldrig turistkonsulenten i Maniitsoq. 

 

I ACB`s rapport har man medtaget, at Maniitsoq er velegnet med en turistkonsulent, og såfremt 

turistkonsulenten ansættes for hele året, kunne turistkonsulenten også servicerer bygderne, hvis 

turistområdet i Maniitsoq skal udvikles. 

 

Derfor foreslår Gideon Lyberth, at der ansættes en turistkonsulent i Maniitsoq, med håb om, at 

kommunalbestyrelsen tager forslaget positivt. 

 

Faktiske forhold 

Arctic Circle Business har én turismekonsulent ansat som bor i Sisimiut. Turismekonsulenten 

dækker således Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og øvrige bygder. Turismekonsulenten vil i 

2018 have 4 ture til Maniitsoq for at servicere turismeaktører i Maniitsoq. Der har ikke været midler 

til at tage på bygdetur i Maniitsoqs bygder i 2018 

Hvis man ansætter en turismekonsulent i Maniitsoq vil ACB indstille til at disse opgaver udføres af 

vedkommende:  

-produktudvikling af aktørernes oplevelser for turister i Maniitsoq og bygder (værtsskabskurser 

mv.) 

-opdyrkning af mulige turismeiværksættere eller guider i området 

-fokusere på serviceniveauet i restaurations- og servicebranchen 

-markedsføringstiltag og strategisk arbejde for Maniitsoq som hval destination 

- udvikling af bygdeturisme for Kangaamiut, Atammik og Napasoq 

-udvikling af flere kulturelle oplevelser for krydstogtsturismen som pt. er lille i Maniitsoq i forhold 

til resten af kysten 

-udvikle mere lystfiskeri, ski og snescooterture, kajakture mv. 

Denne konsulent vil kunne sparre med vores nuværende turismekonsulent som dækker hele 

Qeqqata Kommunia som i forvejen har en stor diversitet.  

  

Hvis man gerne vil udvikle området, skal der ligeledes afsættes penge til transport ud til bygderne, 

hvilket er en dyr omkostning som ACB pt. ikke har kunnet finde finansiering til pga. afslag i vores 

projektansøgninger.  

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles at kommunalbestyrelen drøfter sagen. 

 

 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2020, den 18. februar 2020 

 

 

 

42 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen  

Sagen videresendes til Udvalg for Erhverv og Turisme. 

 

Udvalg for Erhverv og Turisme behandling af sagen 

Under udvalgets møde den 17. december 2018 blev det besluttet, at til mødet i februar skal punktet 

om, hvilket opgaver Turistkonsulenten skal varetage medtages. 

Vi skal til mødet i juni undersøge, hvor godt et samarbejde der er mellem 

bæredygtighedskonsulenten og ACB. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, 

 

-at det skal være op til Arctic Circle Business at vurdere, om der skal ansættes medarbejder i 

Maniitsoq ud fra bevillingens størrelse samt behovet 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Mail fra Gideon Lyberth den 3.10.2018 
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Punkt 14  Kantineforhold i Sisimiut og Maniitsoq 
 

Journal nr. 03.10.02 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunias administration i Sisimiut og Maniitsoq har kantineordninger som er blevet 

udliciteret første gang i 2012 efter at Kommunen selv havde drevet dem, privatisering skyldes 

fordyret og besværligt drift med manglende personale, og A/S INI opsagde deres aftale og ønskede 

bedre og billigere løsning for Kantinedriften i Sisimiut. Hvorfor den blev udliciteret første gang i 

juli 2012. 

 

Regelgrundlag  

Økonomiudvalgets ansvar for konto 12, Kommunal forretningsgang 

 

Faktiske forhold 

Ved seneste underhåndsudbud til Hotel Sisimiut, Sømandshjemmet, Brugsen og Pisiffik i 2016 for 

kantineordning i administrationen i Sisimiut, var Pisiffik den eneste der var interesseret at drive 

kantinen i Sisimiut, aftalen blev underskrevet januar 2017 og udløb 31 december 2019. Aftalen er 

på 630.000 kr. årligt som fordeles med A/S INI efter medarbejderantal j.f. samarbejdsaftale mellem 

Qeqqata Kommunia og A/S INI for Sisimiut fra 24/10-2013. Qeqqata Kommunia administration i 

Sisimiut med 94 ansatte betaler 400.135 kr. og A/S INI med 54 ansatte betaler 229.865 kr. årligt.  

 

For kantineordning i Maniitsoq blev det ligeledes udliciteret, hvor Taquassat I/S bød på opgaven 

som følge af de manglede køkkenfaciliteter for, at kunne levere madordning for daginstitutionerne i 

Maniitsoq. Hvorfor Taquassat I/S har en kombineret madordning for daginstitutioner og personalet i 

Maniitsoq. Kantineordning i Maniitsoq ydes der tilskud på 439.404 kr. om året. Kantinen blev 

forpagtet i 2015 og udløb 1 december 2019. 

 

For begge kantineordninger stiller kommunen udstyr, el, vand og varme til rådighed dvs. at 

forpagterne betaler ikke husleje eller for udskiftning af inventar til køkkenfaciliteter som ejes af 

Kommunen. 

 

I Sisimiut kantineordning bliver den dagligt benyttet af 50-60 medarbejder fra Kommunen og INI, 

hvor de øvrige medarbejder har deres egne madpakker med.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som følge af fjernelse af kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq vil Qeqqata Kommunia spare 

851.000 kr. om året, administrative konsekvenser som man skal være opmærksom på, er omkring 

medarbejdertrivsel. Qeqqata Kommunia har ikke større personalegoder, ud over julegaver til 120 kr. 

per medarbejder og fritræningstilbudsordninger.   

 

Der er i budget for 2020 afsat: 
Kontonummer Kontonavn Bevilling 

12-01-10-12-00 (gamle) 

541000000-1601010000-010580-122120500 (ny) 

 

Kantinedrift Sisimiut 634 

12-01-10-79-03 (gamle) 

541000000-1601010000-010580-122120300 (ny) 

INI’s andel af kantinedrift -230 
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 I alt for Sisimiut 404 

12-01-20-12-00 (gamle) 

541000000-1601010000-010570-122120500 (ny) 

Kantinedrift Maniitsoq 187 

12-01-20-12-01 

541000000-1601010000-010570-122120500 (ny 

Kantinedrift v. Taquassat 260 

 I alt for Maniitsoq 447 

 I alt for kantinedrift 851 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at kantineordning for personalet i Sisimiut og Maniitsoq er en god 

medarbejder forplejning, men gøre det samtidigt opmærksom på, at øvrige medarbejder i 

Kommunen som skoler, institutioner, familiecenter m.fl. der er uden for administrationen ikke har 

den samme mulighed som administrationsmedarbejder. For at kunne tilgodese alle medarbejderne 

er det nødvendigt at vurdere kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq. Men som følge af en aftale 

mellem Qeqqata Kommunia og A/S INI med 12 måneders opsigelsesvarsel vurderes det at 

opsigelse af Kantinen ordning først kan opsiges v. udgange af 2020. Så man i den nye budget år 

2021 kan allokere midlerne fra kantineordning til driftsbudget i Kommunen.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse om,  

 

-at medarbejderne heri lokal- og hovedsisu drøfter emnet om planerne for lukning af 

kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq 

 

-at kantineordninger lukkes for administrationen i Sisimiut og Maniitsoq v. udgang af 2020 

 hvor man forlænger aftalerne med Pisiffik og Taquassat til udgang af 2020 

 

 -at sagen sendes til orientering til Kommunalbestyrelse  

 

 

Afgørelse 

Lokal SISU og Hoved SISU skal først høres, og derefter genoptage sagen. 

 

Bilag 

1.Aftale om forpagtning af Kantinen i Maniitsoq 

2.Aftale om forpagtning af Kantinen i Sisimiut 

3.Aftale mellem Qeqqata Kommunia og A/S INI som gælder for Sisimiut 
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 Punkt 15 Aktuelle personalesager pr. 10. februar 2020 

Journalnr.: 03.00 

 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale. 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Qeqqani MISI Steffen Stjernholm Konsulent for 

specialundervisning 

01. januar 2020 

 

2. Fratrædelser  
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Majoriaq Ulrik Augustussen Overassistent 31. januar 2020 

Skolekollegiet Rikke Kristensen Socialhjælper 29. februar 2020 

Museum Kangaamiut Petrine Josefsen Medhjælper 29. februar 2020 

Atuarfik Kilaaseeraq Helga Guldager Lærer 29. februar 2020 

Direktionen Maria B. Petersen Bæredygtighedskonsulent 29. februar 2020 

Området for Teknik og Miljø Kasper Juul Planmedarbejder 29. februar 2020 

Atammiup Atuarfia Juliane K. Fleischer Skoleleder 29. februar 2020 

 

3. På orlov 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Familiecenter Dagmar Berthelsen Sagsbehandler 01. august 2019 – 

30. juni 2020 

Ornittagaq ’Angaju’ Anja J. Skifte Socialhjælper 10. januar 2020 – 

10. januar 2021 

 

 

Sisimiut:  

1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Majoriaq Nathaline Winberg-

Andersen 

Assistent 01. december 

2019 

Borgerservice Rita Johansen kontormedhjælper 15. december 

2019 

Plejehjemmet QUPANUK Elisabeth Willumsen Medhjælper 01. januar 2020 

HR Johan Davidsen HR Chef 01. januar 2020 

Familiecenter NûkaraK’ Olsen Pædagog 01. januar 2020 

Området for Familie Susanne Andersen Sagsbehandler 01. januar 2020 

Integreret Daginstitution 

’Naalu’ 

Amalie Vahl Pædagog 01. januar 2020 

Direktion Laust Løgstrup Projektchef 01. januar 2020 

Området for Familie Ketty Molter Lennert Afdelingsleder for 

Bistandsafdelingen 

01. januar 2020 

Majoriaq Sara Lyberth Vejleder 01. januar 2020 

Minngortuunnguup Atuarfia Nuka Bech Pedel 01. januar 2020 
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Daginstitution ’Nuka’ - 

Kangerlussuaq 

Ingrid Larsen Kruse Socialhjælper 01. januar 2020 

Daginstitution ’Naja/Aleaq’ Arnarulunnguaq 

Andreassen 

Socialhjælper 01. januar 2020 

Daginstitution ’Nuka’ – 

Kangerlussuaq                          

Tobiasine Abelsen Pædagog 01. januar 2020 

Området for Familie Esther B. Nathansen Sagsbehandler 15. januar 2020 

Majoriaq, Nutaaliorfeeraq Inûna Reimer Medhjælper 01. februar 2020 

Ungdomsklubben ’Sukorsit’ Rakel Siegstad Souschef 01. februar 2020 

Nalunnguarfiup Atuarfia Kean Riber Jørgensen Lærer 01. februar 2020 

Direktion Dorthea Reimer 

Johansen 

Kommunikationsmedarbej

der 

01. januar 2020 

 

     

2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 

Daginstitution ’Nuka’ Alexandrine Davidsen Medhjælper 31. december 2020 

Området for Uddannelse Laila Thorsen Daginstitutionschef 31. december 2020 

Daginstitution ’Naja/Aleqa’ Sinnii Andersen Socialhjælper 31.  december 

2020 

Qeqqani MISI Theis Søndergaard 

Berthelsen 

Psykolog 15. januar 2020 

Plejehjemmet ’QUPANUK’ Rakel Simonsen Sundhedshjælper 27. januar 2020 

Majoriaq Trine Kleist Afdelingsleder 31. januar 2020 

Daginstitution ’Nuka’ Bodil Jonathansen Medhjælper 31. januar 2020 

Majoriaq Nivikka Berthelsen Kollegievejleder 31. januar 2020 

Minngortuunnguup Atuarfia Amos P. Frederiksen Lærer 29. februar 2020 

Direktionen Claus Jørgensen Planchef 29. februar 2020 

Minngortuunnguup Atuarfia Bibi Mølgaard Lærer 29. februar 2020 

Majoriaq Tuperna Jakobsen Mentor 29. februar 2020 

Området for Familie Anna Lisa Ostermann Sagsbehandler 29. februar 2020 

Daginstitution ’Kanaartoq’ Petrine Lange Socialhjælper 29. februar 2020 

Daginstitution ’Ungaannguaq’ Amalie Johansen Socialhjælper 29. februar 2020 

 

4. På orlov  
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Alderdomshjemmet Qupanuk Kristian Henrik Kleist Køkkenassistent 1. december 2019 -

30. november 2020 

Integreret dagsinstitution 

Nuniaffik 

Bodil Johansen Socialhjælper 1. august 2019 – 

31. juli 2020 

Integreret dagsinstitution 

Naja/Aleqa 

Inger-Dorthe B. 

Davidsen 

Socialhjælper 1. august 2019 – 

31. juli 2020 

Integreret dagsinstitution Uiaq Najaaraq Johansen Socialhjælper 13. august 2019 – 

13. august 2020 
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Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Ingen 
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Punkt 16 Orientering omkring høringssvar vedr. ændringsforslag til tilbudsloven 

 
Journalnr. 18.05.00  

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia har modtaget ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 

som er i offentlig høring i perioden 17.december 2020 – 21. januar 2020. Generelt er der tale om en 

ændring i gældende tilbudslov for Grønland. 

 

I de 10 år som tilbudsloven har været gældende er der generelt gode erfaringer, dog er der sket en 

udvikling i byggesektoren og derfor er der et ønske om at opdatere loven. 

 

Høringssvaret er sket administrativt, da deadline ikke kan nås til politisk stillingtagen. 

 

Regelgrundlag  

- Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og 

anlægssektoren (Tilbudsloven) 

 

Faktiske forhold 

Der er sket en udvikling, hvor konkurrencen ved en lang række lokaliteter er ændret væsentligt, 

navnlig som følge af at antallet af håndværksmestre og virksomheder inden for bygge- og 

anlægsbranchen er faldet mærkbart. Tilbudslovens krav om offentligt udbud {for at opnå den størst 

mulige konkurrence) opleves som ude af trit med virkeligheden i mange situationer. Det indebærer 

ikke bare et administrativt besvær, men også ekstra omkostninger ved gennemførelse at 

udbudsforretninger. 

 

1. Derfor foreslås enkelte ændringer i tilbudsloven, så der opnås en bedre balance mellem 

hensynet til konkurrencen og hensynet til en mere smidig proces ved indhentningen af 

tilbud. 

2. Derudover foreslås der indført en ordning, hvor udbydere kan offentliggøre en 

forhåndsmeddelelse om kommende udbud.  

3. Det foreslås, at det af lovens tekst fremgår, at kommunale selskaber er omfattet af loven, 

men at private bygherrer med tilsagn om lån efter boligfinansieringsloven ikke er omfattet.  

4. Endelig foreslås bestemmelserne om klage over afgørelser i henhold til tilbudsloven 

konsekvensrettet, idet lnatsisartutloven om Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb 

henlægger kompetencen til at behandle klager over overtrædelser af tilbudsloven til dette 

klagenævn. 

 

Ovenstående i tal betyder at man ændrer krav til nedenstående typer af arbejder: 

 
ARBEJDER FØR EFTER 

REGNINGSARBEJDER Under 300.000 kr. Under 500.000 kr. 

UNDERHÅNDSBUD Under 500.000 kr. Under 1.500.000 kr. 

OFFENTLIG LICITATION Over 500.000 kr.  Over 1.500.000 kr. 

 

Dette vil medføre at man vil kunne igangsætte lidt større regningsarbejder ikke mindst at man kan 

indhente underhåndsbud på lidt større projekter. Offentlig licitation bliver derfor først aktuelt på 

arbejder over 1.500.000 kr.  
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Bæredygtige konsekvenser 

En opdatering af tilbudsloven som medfører nemmere og mindre omkostningsfuldt udbud for 

anlægsprojekter med forventet anlægsarbejder på under 1,5 mio. kr. vil medføre mindre arbejdsbyrde 

og udgifter for offentlige bygherrer herunder Qeqqata Kommunia.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der vil ikke have nogen direkte betydning på eksisterende byggeprojekter og der tilhørende budgetter 

hos Qeqqata Kommunia. 

 

For fremtidig planlægning vil der ske en forbedring i brug af ressourcer og midler på mindre projekter 

ikke mindst hurtigere igangsætning af arbejderne.  

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at udviklingstiltag for gældende Tilbudslov vil have gavn for det administrative arbejde 

vedrørende rekvirering af håndværkere i Qeqqata Kommunia, og administrationen ser derfor positivt 

på dette initiativ. 

 

Tit og ofte har man ved Område for Teknik og Miljø haft erfaringer med at man for hhv. mindre 

projekter brugt unødvendig tid til udformning af udbudsmateriale. Firmaer og priser i byggesektoren 

har ændret sig og derfor vurderes udviklingen som en nødvendigt tiltag således arbejdsbyrden kan 

optimeres til det bedre.  

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

 

-at orienteringen om den forestående opdatering af tilbudsloven tages til efterretning 

 

Udvalget for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 7. februar 2020 taget orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling 

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

 

-at tage orientering til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Bilag 

1. Høringssvar vedr. ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om 

indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren  

2. Bemærkninger til forslaget 

3. Ændringsforslag til tilbudsloven 

4. Eksisterende Tilbudslov 
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Punkt 17 Orientering om oprydning på Bluie West 9 efter tidligere amerikansk militær 

tilstedeværelse  

Journalnr. 81.01  

 
Baggrund 

Området for Teknik og Miljø, Sisimiut, har d. 9. december 2019 modtaget en henvendelse fra 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf. bilag 1. Henvendelsen vedrører samarbejde om 

oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. 

 

Med baggrund i aftalen af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden 

for Naalakkersuisut om oprydning efter amerikansk tilstedeværelse i Grønland, jf. bilag 3, er 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmodet om at forestå bygherreopgaven på udvalgte 

lokaliteter, herunder en lokalitet i Qeqqata Kommunia. 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal koordinere og gennemføre oprydning på Bluie West 9, 

som er blevet anvendt til lys og radiobeacon station/navigationsassistance. Bluie West 9 er 

beliggende på Simutaq øen ved indsejlingen til Kangerlussuaq, jf. bilag 2.  

 

For at sikre det bedst mulige planlægningsgrundlag forud for oprydningen, efterspørger 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mulighed for samarbejde og vidensdeling med Qeqqata 

Kommunia. Dialogen mellem Qeqqata Komminia og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal 

blandt andet omhandle:  

- Forholdene på stedet 

- Eventuelle ønsker i sammenhæng med besigtigelse og efterfølgende faser 

- Behov for eventuelle myndighedsgodkendelser i forbindelse med oprydning mv.  

 

Administrationen i Området for Teknik og Miljø har imødekommet denne første henvendelse om 

samarbejde, og afventer på nuværende tidspunkt respons fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

vedrørende den videre proces for den forestående oprydning på Bluie West 9. 

 

Administrationen vil løbende orientere Udvalget for Teknik om den videre proces. 

 

Regelgrundlag  

- ”Aftale af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for 

Naalakkersuisut om oprydning efter militær tilstedeværelse i Grønland”. 

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

- Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse 

 

Faktiske forhold 

De faktiske forhold på Bluie West 9 skal undersøges nærmere i forbindelse med den forestående 

oprydning.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

En oprydning efter tidligere militære aktiviteter på Bluie West 9 vil gavne den omkringliggende 

natur og miljø og fremme naturoplevelsen i området for både lokale såvel som turister. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hele oprydningen finansieres af bygherren, som er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og der er 

på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om omfang og pris.  

 

Administrationens vurdering 

Det vurderes, at tiltag til miljøaktiviteter, herunder oprydning af muligt forurenende 

efterladenskaber, er til gavn for natur og miljø i Qeqqata Kommunia, og administrationen ser derfor 

positivt på dette initiativ. 

 

Indstilling 

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Tekniks godkendelse, 

  

-att orienteringen om den forestående oprydning på Bluie West 9 tages til efterretning. 

 

Udvalg for Teknik behandling af sagen 

Udvalget har under deres møde den 7. februar 2020 taget orientering til efterretning. 

Som tilføjelse indstilles der også overfor økonomiudvalget, at Borgmesteren og Formanden for 

Udvalg for Teknik fremsender en skrivelse til Naalakkersuisut, hvor der i skrivelsen foreslås, at 

Naalakkersuisut og Regeringen i Danmark bør tage stilling til oprydning i den tidligere 

Amerikanske base, samt oprydning i de forurenede områder ved Kangerlussuaq og omegn. 

Indstilling 

Udvalg for Tekinim indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

-at tage orientering til efterretning 

- Som tilføjelse indstilles der også over for økonomiudvalget, at Borgmesteren og Formanden for 

Udvalg for Teknik fremsender en skrivelse til Naalakkersuisut, hvor der i skrivelsen foreslås, at 

Naalakkersuisut og Regeringen i Danmark bør tage stilling til oprydning i den tidligere 

Amerikanske base, samt oprydning i de forurenede områder ved Kangerlussuaq og omegn. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Bilag 

1. Henvendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse dateret d. 9. december 2019. 

2. Kortbilag med angivelse af oprydningslokaliteter. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 

2019. 

3. Reference: ”Aftale af d. 11. januar 2018 mellem miljø- og fødevareministeren og formanden 

for Naalakkersuisut om oprydning efter militær tilstedeværelse i Grønland”. 
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Punkt 18 Borgmesterbeslutning om aftale mellem Qeqqata Kommunia og idrætshallen i 

Maniitsoq og Sisimiut om leje af idrætshallen i 2020 

 

Journalnr. 51.15.02 

 

Baggrund 

Den 2. december blev aftalerne om leje af idrætshallerne i Sisimiut og Maniitsoq for idrætsklubber, 

daginstitutioner, handicappede og ældreforeninger i perioden 2020 drøftet. Vedr. sagen blev det 

besluttet at ”Når forhandlingerne i Maniitsoq er på plads, vil formanden på vegne af udvalget 

foretage en formandsbeslutning i løbet af ugen.” 

Der har efterfølgende været en forhandling med Maniitsoq idrætshal om aftalen for 2020, som nu er 

godkendt af bestyrelsen og er vedlagt som bilag 1 med kalenderen for 2020 som bilag 2.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion 

 

Faktiske forhold 

Idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq yder i dag flere muligheder inden for fritidsaktiviteter og idræt. 

Idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq er et selvejende institution med bestyrelse, hvor Qeqqata 

Kommunia giver idrætsforeningerne, daginstitutionerne, ældreforeningerne og handicappede 

mulighed for at dyrke idræt. 

Qeqqata Kommunia lejer kun idrætshallen og herved giver fuld afholdelse på baggrund af 

idrætsforeningernes, daginstitutionernes, ældreforeningernes og handicappedes årlig timeforbrug. 

Ændring ved Sisimiut Idrætshallen aftale er, sommer åbningstimer er afskaffet pga. ingen bruger 

hallen om sommeren alligevel.  

 
Bæredygtig konsekvenser 

Idrætshallen i Sisimiut og i Maniitsoq er uundværlig, Qeqqata Kommunia lægger vægt på idræt fra 

børn, ældre og personer med handicap. 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Timepriser på leje af hallen stiger med 1,78% i alle dage. Begrundelsen på pris stigning er at, el og 

vand er steget markant på det seneste og real købekraft er faldene. For at bevare den positiv drift på 

idrætshallen er det vigtigt at holde balancen på økonomien. Der er også renter og afdrag der skal 

betales efter renovering af hallen.  

 

For Sisimiut idrætshallen ser forslagene således ud: 

Timer til idrætsforeninger     2.116.627 kr.   

Timer til børnehave     0.    177.450 kr. 

Timer til ældre og handicappede                                               124.215 kr. 

I alt                              2.418.292 kr. 

 

For Maniitsoq idrætshallen ser forslagene således ud: 

Timer til idrætsforeninger     2.245.670 kr.   

Timer bevilling til børnehave og handicappede                        210.405 kr. 

I alt                              2.456.075 kr. 
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Penge til forhøjelse af halleje for Maniitsoq idrætshallen kan hentes fra disse konti:  

 

Konto Kontonavn Nuværende 2020 budget + / - Budget efter rokering 

5903203500 Tilskud (Maniitsoq idrætshallen) 2.317.000 139.075 2.456.075 

5301252200 Diverse reparationer (Musikskolen Man) 66.000 -35.140 30.860 

5301252000 Anskaffelse af materiale og inventar 110.000 -30.000 80.000 

5306200500 personaleomkostninger 118.000 -3.000 115.000 

5903203599 Tilskud til idrætsrejser  472.000 -20.000 452.000 

5301251502 Køb af materialer musikskolen  126.000 -5.000 121.000 

5901262200 Reparation og vedligeholdelse 10.000 -5.000 5.000 

5901203504 Byfest  31.000 -6.000 25.000 

5303222200 Renovering og vedligeholdelse 53.000 -20.000 33.000 

5901203522 Renovering af gamle huse  182.000 -14.935 167.065 

        0 

    3.485.000 0 3.485.000 

 

 

Begrundelse hvorfor der skal hentes penge fra disse konti er, disse konti bruger lang mindre fra 

budgetteret beløb hvert år, derfor kan flyttes til mere mærkbart konto. Vedr. Timeløn i Tele-toqaq, 

arbejdes der på harmonisering af driften mellem kunstnerværkstederne i Maniitsoq og Sisimiut, 

således at rengøring i Tele-toqaq for fremtiden varetages af foreningen, ligesom i 

kunstnerværkstedet i Sisimiut. 

 

Administrationens vurdering  

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at få harmoniseret lejeprisen for 

anvendelse af leje af idrætshallerne i kommunens to byer. Det har være ønsket at, fremtidige aftaler 

koordineres med de to idrætshaller i et trepartssamarbejde samt at kontrakternes indhold så vidt 

mulig bliver enslydende. Man starter med 2020 med den nye systematik. 

 

Formanden for Uddannelsesudvalgets behandling af sagen 

Formanden for Uddannelsesudvalget godkendte administrationens indstillinger d. 23. december 

2019. 

 

Borgmesterbeslutning 

Borgmesteren beslutter den 27. december 2019 på vegne af økonomiudvalget at godkende aftalen 

mellem idrætshallen i Maniitsoq og i Sisimiut og Qeqqata Kommunia om leje af idrætshallen i 2020 

 

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Bilag 

1. Aftale for Maniitsoq idrætshallen 2020 

2. Aftale for Sisimiut idrætshallen 2020 

3. Kalender Maniitsoq 
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Punkt 19 Orientering vedr. ny lovgivning for tilskud istandsættelse, forbedring eller 

udvidelse pr. 1. januar 2020 

 

Journalnr. 37.00 

 
Baggrund 

Naalakkersuisut har med virkning fra 1. jan. 2020 vedtaget Inatsisartutlov nr. 36 af 28. nov. 2019 

om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering.  

 

Kommunalbestyrelsen kan fra 1. jan. 2020 yde tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse 

til boliger, hvor der er et lån fra Grønlands Selvstyre, eller såfremt der har været et lån fra 

Grønlands Selvstyre med de nuværende ejer som låntagere. 

 

Kommunalbestyrelsen har ved uddelegering bemyndiget Borgmesteren til at træffe afgørelse i sager 

om lånetilsagn. Der ønskes en tilsvarende præcisering af Kommunalbestyrelsens uddelegering til 

Borgmesteren i sager om tilskud til istandsættelser.  

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017. 

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Naalakkersuisut har på EM-2019 vedtaget ny inatsisartutlov som et tillæg til Inatsisartutlov nr. 39 af 

23. nov. 2017, hvorefter Kommunalbestyrelsen nu kan yde både lån og tilskud til opførelse, 

istandsættelse, udvidelse og forbedring af boliger. Til denne lov er der indsat et nyt kapitel 4a om 

tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse. 

 

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, forbedring eller 

udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig 

årlig husstands-indkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få 

en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst. 

 

Kommunalbestyrelsen kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, 

eller såfremt der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere. 

 

Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud, såfremt der inden for de seneste 60 måneder før 

ansøgningstidspunktet er ydet tilskud fra det offentlige til istandsættelse, forbedring eller udvidelse 

af boligen. 

 

Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud til boliger, der er beliggende på lokaliteter, hvor der i 

almindelig-hed kan opnås bank- eller realkreditlån med pant i boligen. 

 

Det betyder i praksis, at tilskudsmidler efter denne lov udelukkende kan placeres i kommunens 6 

bygder, idet Maniitsoq og Sisimiut i almindelighed kan opnå bank- eller realkreditlån. 

 

Kommunalbestyrelsen skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til:  

 

1) omfanget af den ønskede renovering,  
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2) udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv 

at forestå arbejdet, samt  

3) boligens alder og markedsmæssige værdi. 

 

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af en 

bolig og herunder om administration, udbetaling og tilskudsberettigede arbejde. 

 

Bæredygtighedskonsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt at give endnu mere favorable boliglån og tilskud end hidtil.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det er uvist, hvor stor efterspørgslen vil blive som en konsekvens af de forbedrede tilskudsforhold.  

 

Kommunerne er med bloktilskudsaftalen for 2020 blevet kompenseret med samlet 10 mio. kr., 

hvoraf Qeqqata Kommunia har fået 1,756 mio.kr.  

 

Kommunalbestyrelsen må således forvente, at der skal afsættes yderligere ressourcer til såvel 

tilskudskapital som administrativ sagsbehandling. Komplicerede og uoverskuelige 

beregningsmetoder for tildeling af tilskud gør ikke opgaven mindre krævende. 

 

Som en konsekvens af den nye lovgivning vedr. boligfinansiering vil der blive oprettet en konto 

specielt til dette låneformål. 

 

Administrationens vurdering  

Det er administrationens vurdering, at denne nye mulighed for tildeling af offentlige tilskudsmidler 

til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af ejerbolig vil øge interessen for disse favorable 

tilskud i bygderne.  

 

Det vurderes dog, at betingelserne for at være tilskudsberettiget kan indsnævre ansøgningskredsen 

og sætte en naturlig afgrænsning for potentielle ansøgere. Specielt når størrelsen af skattepligtig 

indkomst og tidligere afgivne tilskud samt det, at der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, 

eller at der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere, indgår i 

beslutningsgrundlaget for tilskud. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,  

 

-at der med udgangspunkt i kommunens andel af øget bloktilskud for 2020 gives tillægsbevilling til 

boligtilskud på 1,756 mio.kr. for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023. Bevilling placeres på ny 

etableret konto. 

 

-at det indstilles tillige, at Borgmesteren, i lighed med uddelegering i sager om tilsagn til boliglån, 

gives bemyndigelse til at træffe afgørelse i ansøgninger om boligtilskud efter Inatsisartutlov nr. 36 

af 28. nov. 2019 
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Afgørelse  

Borgerne skal orienteres. Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering 

2. Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. 

november 2017 om boligfinansiering 
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Punkt 20 Eventuelt 

 

Ingen. 

 

 

 


