
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2011, den 7. juni 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

1 
 

Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

Orienteringssager 

Punkt 02 Orientering om tillægbevilling vedr. skimmelsvamp i Servicehuset i Sarfannguit og  

midlertidig flytning til B-872. 

Punkt 03 Orientering om Lærere som gerne vil i gang med kandidat uddannelsen 2011 / 

2012, ansøgninger om tjenestefri m/løn. 
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Punkt 04 Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo maj 2011. 

Punkt 05 Nye projekter fra borgergruppen i Maniitsoq. 

Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling til Decentral pædagog uddannelse, med opstart 

september 2011, i Sisimiut 
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Mødet startet kl. 8:30 
 
Deltagere: 
 
Atassut 
Søren Alaufesen, Sisimiut 
 
Inuit Ataqatigiit 
Katrine Larsen Lennert, Sisimiut 
 
Siumut 
Hermann Berthelsen, Sisimiut 
 
 
Fraværende med afbud: 
Karl Davidsen (S), Maniitsoq 
Karl Lyberth (S), Maniitsoq 
 
 
Fraværende uden afbud: 
 
 
 
 
 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
Dagsordenen godkendt. 
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Punkt 02 Orientering om tillægbevilling vedr. skimmelsvamp i Servicehuset i Sarfannguit og  
midlertidig flytning til B-872 

Journalnr. 22.02.03- B1289-B872 

Baggrund 
Der er foretaget skimmelsvampstest ved servicehuset i Sarfannguit.  
Prøverne viste sig at være positive og særdeles høje. Endvidere er der synligt våd i den bærende 
konstruktion. 
 
Regelgrundlag  
Service husene hører uden konto 2  
Tillægsbevilling skal igennem teknik og miljø udvalg og økonomiudvalget. 
 
Faktiske forhold 
Gennem mange år har fuger i baderum været utætte (ikke silikonetætnet) hvorofr badevand er løbet 
ned i trækonstruktion og har givet råddannelse. 
Midlertidig lukning af servicehuset og flytning til tom bolig type 67/12, B-872, som så skal gøres klar 
for ca. kr. 189.000. 
Der vil i B-872 indkøbes to nye husholdningsvaskemaskiner og en tørretumbler, da de to 
industrivaskemaskiner er meget tunge (ca. 100 kg stykket)og konstruktionen i huset muligvis ikke 
kan bære disse tunge maskiner. Ligeledes skal der foretages lidt el-arbejde for at kunne klare 
servicehusets behov med 2 vaskemaskiner, tørretumbler og computere mm. 
 
B-872 har haft frostsprængt vandinstallation, den er nu repareret. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
B-872: 

• VVS-arbejde, Brøndum faktura nr. 612600               kr.   51.147,30 (er udført) 
• VVS-arbejde, Brøndum faktura nr. 612610               kr.   11.173,47 (er udført) 
• El-arbejde, Elektrikerit (overslagspris)                     kr.   24.575,00  
• Husholdningsmaskiner, Kaataq EL                         kr.   19.485,00 (er indkøbt) 
• Tømrer, BS-Byg   kr.   72.700,00 
• 5% uforuset   kr.    9.000,00 

I alt B-872- A-overslag   kr. 188.080.77 
• C-overslag rep. Af servicehus  kr. 500.000,00 

I alt    kr. 689.000,00 
 
Der skal påregnes at der skal foregå noget tilsyn for OTM´s bygningsinspektør og evt. 
byggesagsbehandler, dette konteres over konto 11. 
Økonomisk vil dette betyde at der skal hentes kr. 689.000 fra kommunens kasse. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
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Administrationens vurdering 
At der skal foretages en rensning og renovering af væg og gulvkonstruktioner i servicehuset B-1289 
så hurtigt som muligt. Ligeledes at servicehuset lukkes og flyttes midlertidig over i B-872. 
Der skal derfor ansøges om tillægsbevilling til: 
Klargøring af B-872 og indkøb af div. maskiner:   kr. 189.000,-  
Rensning af servicehuset og renovering af skadet gulv:  kr. 500.000,- 
I alt     kr. 689.000,- 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles til formanden for Teknik- og miljøudvalget at han på vegne af Teknik- og miljøudvalget 
og borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen,  
 
at der gives tillægsbevilling på kr. 189.000,- til klargøring af B-872 til midlertidig servicehus  
 
at der gives tillægsbevilling på kr. 500.000,- til at oprette skade på servicehuset og rensning for 
skimmelsvamp. 
 
Teknik- og Miljøudvalgsformandens behandling af sagen 
Teknik- og Miljøudvalgsformanden har den 23. maj 2011 godkendt administrationens indstilling. 
 
Borgmesterens behandling af sagen 
Borgmesteren besluttede den 23. maj 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende 
administrationens indstilling. 
  
Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde. 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
  
Afgørelse 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Billeder 
2. Modtagne tilbud og fakturaer 
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Punkt 03 Orientering om Lærere som gerne vil i gang med kandidat uddannelsen 2011/2012, 
ansøgninger om tjenestefri m / løn 

Journalnr. 51.09.01 

Baggrund 
Området for uddannelse i Sisimiut har modtaget skrivelse fra Institut for læring i Nuuk, dateret den 
7. januar 2011, Fra Ilinniarfissuaq dateret den 31. januar 2011, om områderne i Sisimiut og Maniit-
soq kan give masteruddannede tjenestefri m / løn i skoleåret 2011 / 2012, startende 1. septemper 
2011. 
Den studerende bor hjemme i sin hjemby, men kommer på nogle længere internater. Studiet er et 
fuldtidsstudie, svarende til 60 ECTS. Internaterne vil blive lagt i Nuuk, hvor der er direkte adgang til 
landsbibliotek, Ilimmarfik-bibliotek, arkiv, bogsamlinger m.v. 
Den 29. april 2011 modtog vi fra KANUKOKA, vilkår for kandidatuddannelsen for 2011 / 2012, om 
løn- og vilkår for den ansatte i forbindelse med videreuddannelsen. 
 
Regelgrundlag  
Qeqqata Kommunia´s personalepolitik, omkring ansøgning om tjenestefri. 
 
Faktiske forhold 
Området for uddannelse i Sisimiut har modtaget 5 tjenestefri ansøgninger: Minngortuunnguup 
Atuarfia, 2 ansøgninger, Nalunnnguarfiup Atuarfia, 1 ansøgning, Itillip Atuarfia, 2 ansøgninger og 
Atuarfik Kilaaseeraq, 2 ansøgninger til kandidat uddannelsen som starter pr. 1. september 2011.  
 
I alt lærere, som p.t. er i gang / færdig med deres Masteruddannelse: Qeqqata Kommunia 

By: Skole: Antal lærere: 
Itilleq Itillip Atuarfia 2 
Sisimiut Minngortuunnguup Atuarfia 3 
Sisimiut Nalunnguarfiup Atuarfia 1 
Maniitsoq Atuarfik Kilaaseeraq 2 
Sisimiut Området for uddannelse 1 
I alt / Masteruddannede  9 
 
I alt har 7 masterstuderende fra Qeqqata Kommunia ansøgt om at blive optaget på kandidat 
uddannelsen. Dette har vi fået bekræftet fra Institut for læring. 
Der forelægger nu en aftale omkring løn- og ansættelsesvilkår samt personalebolig for kommende 
studerende: 

• Grundløn, med bibeholdelse af anciennitet incl. Pension. 
• Stedtillæg. 
• Decentral puljetillæg. 
• Ferie frirejse – feriefondsbetaling fra arbejdsgiver. 
• Særlig tillæg til i henhold til klassificeringsaftale / overenskomst. 
• Tillæg i henhold til kombinationsaftale. 
• Dagpenge mv. under tjenesterejser. 
• Studerende afbryder studiet, indtil ny aktivitets- og mødeplaner bliver lavet. 
• Medarbejderens tilhørsforhold til arbejdsgiveren / kommunen. 
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Kanukoka anbefaler at kommunernes første refusionsafregning med Institut for Læring sker i 
udgangen af året (dec. 2011) og den sidste afregning sker juni 2012. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia: Da der vil være 100 % refusions ordning. 
 
Såfremt alle ansøgerne kommer i gang skal afløserne / vikarerne aflønnes ifølge timelæreraftalen § 
22, stk 2.  
Løntrin. 1. april 2007 1. april 2008 1. april 2009 
12 22.016,17 22.478,67 23.018,33 
13 22.258,11 22.725,69 23.271,28 
14 22.741,98 23.219,72 23.777,17 
15 23.225,85 23.713,76 24.283,07 
18 24.677,47 25.195,87 25.800,76 
19 25.161,34 25.689,91 26.306,66 
20 25.645,21 26.183,94 26.812,56 
21 26.129,08 26.677,98 27.318,46 
22 26.612,95 27.172,02 27.824,35 
23 27.096,83 27.666,05 28.330,25 
24 27.580,70 28.160,09 28.836,15 
25 28.064,57 28.654,13 29.342,05 
26 28.548,44 29.148,16 29.847,94 
 
Qeqqata Kommunia vikaraflønning af timelærere med læreruddannelse afhængig af anciennitet, 
eksempel lærere i løntrin 20: 
Løntrin. Antal lærere + grundløn I alt vikarudgifter 
20 7 x 26.812,56 x 12 mdr.  2.252.255,04 
 
Refusions 2011 (aug. – dec). 7 x 29.847,94 x 5 mdr.  1.044.677,90 kr.  
Refusions 2012 (Jan. – juli) 7 x 29.847,94 x 7 mdr. 1.462.549,06 kr 
Uden tillæg m.v.  
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
 
Administrationens vurdering 
Området for uddannelse vurderer, nu da der er 100 % refusions ordning, kan alle 7 ansøgere bevilges 
tjenestefri m / løn, under deres kandidat uddannelse. 
 
Administrationens indstilling 
Området for uddannelse indstiller overfor UKFU at man giver ansøgerne tjenestefri m / løn, såfremt 
ansøgerne består deres masterafhandling i løbet af august måned 2011. Og sender sagen videre til 
økonomiudvalget med anbefaling. 
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 30. maj 2011.  
Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget til orientering. 
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Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse  
Taget til orientering. 
 
Bilag 
1. Skrivelse fra Institut for læring, dateret den 7. januar 2011. 
2. Skrivelse fra Ilinniarfissuaq, dateret den 31. januar 2011. 
3. OK, § 6 – løn og tillæg. 
4. KANUKOKA´s skrivelse dateret den 15. februar 2011 om kandidatuddannelsen. 
5. KANUKOKA´s skrivelse om refusionsordning om kandidatuddannelse 2011/2012, omkring 

refusionsordning. 
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Punkt 04 Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo maj 2011 

Journalnr. 06.00 

Faktiske forhold 
Forbruget/indtægterne skal ligge på 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. 
 
Administrationsområdet 
 
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.939 -750 7.189 2.735.944 4.453 38,1%
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 68.844 -1.091 67.753 33.553.972 34.199 49,5%
12 KANTINEDRIFT 972 0 972 627.268 345 64,5%
13 IT 8.284 -1.000 7.284 1.620.989 5.663 22,3%
18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.376 -100 7.276 4.166.426 3.110 57,3%

93.415 -2.941 90.474 42.704.599 47.769 47,2%Total  
 
Administrationsområdet har et samlet forbrug på 42,7 mio. kr. ud af en bevilling på 90,5 mio. kr. Det 
svarer til et forbrug på 47,2 %. Der er et merforbrug på kantinedrift hvilket skyldes at A/S INI´s 
andel først afregnes ved årets udgang. Det høje forbrug på tværgående aktiviteter skyldes bl.a. at 
kommunen er blevet faktureret for årspræmierne til forsikringsselskabet og at INI A/S andel af 
forsikringspræmierne er indbetalt. 
 
 
Kommunale erhvervsengagementer 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 4.153 -260 3.893 1.479.927 2.413 38,0%

4.153 -260 3.893 1.479.927 2.413 38,0%

Kommunale Erhvervsengagementer

Total  
 
Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 38,0 % ud af en bevilling på 3,9 mio. kr.  
     
 

Skatteafregninger og tilskud 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

80 PERSONLIG INDKOMSTSKAT -275.600 0 -275.600 -91.204.680 -184.395 33,1%
81 SELSKABSSKAT -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0,0%
83 GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING -275.239 0 -275.239 -114.775.833 -160.463 41,7%

-554.839 0 -554.839 -205.980.513 -348.858 37,1%

Skatter, tilskud og udligning

Total  
 
Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 206,0 mio. kr. ud af en samlet 
bevilling på 554,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 37,1 %. Indtægterne følger forventningerne. 
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Øvrige indtægter samt afskrivninger 
 

Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug
Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i %

85 RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG 
GEVINST

-12.976 0 -12.976 -4.143.308 -8.833 31,9%

86 ANDRE INDTÆGTER -4.600 0 -4.600 -2.373.549 -2.226 51,6%
88 AFSKRIVNINGER 1.100 0 1.100 -5.784 1.106 -0,5%

-16.476 0 -16.476 -6.522.641 -9.953 39,6%

Andre indtægter og afskrivninger

Total  
 
Der er tilkommet Qeqqata Kommunia indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom og 
byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 6,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio. 
kr. Det svarer til et forbrug på 39,6 %.  
 
Forventet ultimo beholdning 
 
Likvid beholdning primo 2011 84.767.253

Driftsresultat iht. budget 2011 -40.555.000
Statusforskydninger -5.000.000
Tillægsbevillinger -28.764.000
Samlet kasseforskydning -74.319.000

Likvid beholdning ultimo 2011 10.448.253  
 
De likvide aktiver forventes at falde fra 84,8 mio. kr. til 10,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne 
forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2011, det forventede driftsresultat 
fra budget 2011, de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån), samt de tillægsbevillinger der 
indtil videre er bogført.  
 
Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabs-
afslutning 2010 indgår i beregningen af den forventede likvide beholdning ultimo 2011.  
 
Likviditetskravet er på 5% af de samlede anlægs- og driftsudgifter (640,9 mio.kr.) eller 32,0 mio.kr. 
Likviditeten ultimo vil ligger 21,6 mio.kr. under dette krav. 
 
Restancer 
De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 1.6.2011 i alt på 61,1 mio. kr.  
 
Indstilling  
Det indstilles til økonomiudvalget,  
at økonomirapporten godkendes. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 
2. Restanceliste 
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Punkt 05 Nye projekter fra borgergruppen i Maniitsoq 

Journalnr.  

Baggrund 
Borgergrupperne i Maniitsoq har i vinteren 2010/2011 arbejdet videre i 3 undergrupper.  
Der foreligger nu foreløbige rapporter og forslag til videre projekter fra de tre undergrupper.  
 
Regelgrundlag  
Råstof- og Infrastrukturudvalget er fagudvalg for aluminiumsprojektet, men har intet budget. 
Økonomiudvalget er ansvarlig for erhvervsudviklingskontiene på konto 37. 
 
Faktiske forhold 
De 3 nævnte borgergrupper har arbejdet med følgende 3 områder: Infrastruktur, Kultur 
(vejskilteprojekt) og Byforskønnelse.  
 
Administrationen har gennemgået projektforslagene og finder dem spændende. Administrationen 
finder det derfor hensigtsmæssigt, at kommunen støtter minimum et projekt indenfor hver gruppe, 
som kan gennemføres henover sommeren/efteråret.  
 
Fra Infrastrukturgruppen er der ønske om at få bygget en landgangstrappe under Tonoqqusaaq 
Annertusoq broen. Der forestilles at kan laves ca. 4-6 trappetrin lavet enten af cement eller træ. 
Prisen forventes at kunne holdes under 100.000 kr.  
 
Kulturgruppen har lavet forslag om et vejskiltningsprojekt i Maniitsoq by. Ansøgning til kommunen 
om finansiering er vedlagt som bilag. Prisen forventes at kunne holdes under 20.000 kr. 
 
Byforskønnelsesgruppen har foreslået mange ting som umiddelbart ikke kan gøres/laves henover 
sommeren. Der er et forslag om opsætning af bykort i forskellige lokaliteter i byen, der forventes at 
kunne gennemføres i løbet af sommeren. Der foreslås opsat 4 kort i byen på følgende steder: havnen, 
den gamle kirke, lufthavnen og ved gæstebroen. En bykortstand er estimeret til at koste omkring 
5.000 dvs. ca. 20.000 kr. i alt. Forslaget kan ses i forskønnelsesgruppens rapport side 9. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gennemførelse af de 3 projekter forventes at kunne ske indenfor en ramme af 140.000 kr.  
Der er fortsat midler til erhvervsudvikling i Maniitsoq på konto 37-01-20-35-02 og 37-01-20-35-05. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et væsentligt stykke, som borgergrupperne 
udfører, ligesom de enkelte projekter synes meget støtteværdige i sig selv. Det er derfor 
administrationens opfattelse, at de 3 projekter til samlet 140.000 kr. bør gennemføres. 
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Indstilling  
Det indstilles ti økonomiudvalgets godkendelse, 
 
at der bevilges 140.000 kr. fra erhvervsudviklings- og turismekontiene (konto 37-01-20-35-02 og 
konto 37-01-20-35-05) til gennemførelse af borgergruppernes 3 projekter vedr. landgangstrappe, 
vejskiltning og kortopsætning. 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Ansøgning fra Infrastrukturgruppen 
2. Ansøgning fra Kulturgruppen 
3. Ansønging fra Byforskønnelsesgruppen 
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Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling til Decentral pædagog uddannelse, med opstart 
september 2011, i Sisimiut 

Journalnr. 53.03.04 

Baggrund 
Decentral pædagoguddannelsen blev opstartet i 2008 i Sisimiut.  juli 2008 har økonomiudvalget 
besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende opstart af decentral pædagoguddannelse i 
daværende Sisimiut Kommune.  
Der var ca. 45 ansøgere efter optagelsesprøve blev 20 studerende godkendt og startede på deres 
uddannelse august 2008. Halvvejs evalueringen af uddannelsen oplyser at der stadig er 19 stude-
rende der er gang med dec. pædagog uddannelsen.  
Decentral pædagog uddannelse i Sisimiut afslutter 1. hold, med forventet dimension den 17. juni 
2011. 
Decentral pædagog uddannelsen afholdes på følgende byer.  Sisimiut. 
      Ilulissat. 
      Nuuk. 
Qeqqata Kommunia har afsat lønninger til de studerende ansat i Sisimiut Kommune og nu på 
Qeqqata Kommunia: 
 
Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende. 
Konto 2009 2010 2011 
50-01-11-01-10 4.153 2.844 1.895 
 
Siden uddannelsens opstart har uddannelsen haft lokaleproblemer, trods store lokalemæssige 
vanskeligheder har de studerende kunnet løse deres opgaver til både lærernes og praktikvejledernes 
store tilfredshed. Dette skyldes ene og alene at institutionerne har stillet lokaler til rådighed til 
uddannelsen. 
Nu søges der om tillægsbevilling til opstart af nyt hold pr. september 2011, i Sisimiut. 
 
Regelgrundlag  
Kasse- regnskabs regulativet i Qeqqata Kommunia. 
 
Faktiske forhold 
Decentral pædagog uddannelsen vil være en gevinst for Qeqqata Kommunia, både i Sisimiut og 
Maniitsoq, når de studerende afslutter deres uddannelse hvor begge byer vil får tilført 20 ekstra 
uddannede pædagoger, juni 2013. 
Uddannelsen er en dyr løsning for Qeqqata Kommunia, da de studerende fra Selvstyret i Nuuk ikke 
får udbetalt uddannelsesstøtte som andre studerende, men har den 23. maj 2011, modtaget skrivelse 
fra KANUKOKA om at decentral studerende er begyndt at modtage uddannelsesstøtte på 4.500,- pr. 
1. marts 2011, om at der skal foretages løntræk for disse. Da Qeqqata Kommunia selv afholder alle 
udgifter til aflønning af de studerende, er det nu glædeligt at de studerende er begyndt at modtage 
uddannelsesstøtte..  
Såfremt uddannelsen skal fortsætte i Qeqqata Kommunia, har der været forespørgsler fra Maniitsoq 
om at komme i betragtning til decentral pædagog uddannelsen i Sisimiut eller at uddannelsen også 
starter i Maniitsoq. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Såfremt man beslutter sig for at uddannelsen skal fortsætte skal der afsættes yderligere bevilling til 
decentral pædagog uddannelsen i Sisimiut pr. 1. september 2011.  
 
Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende samt overslag årene. 
Konto 2011 2012 2013 
50-01-11-01-10 1.895 2.844 1.895 
Uddannelsesstøtte 
Marts – juni 2011 

19 x 4.500 x 4 mdr.= 
342.000,- 

20 x 4.500 x 12 mdr. = 
1.080.000,- 

20 x 4.500 x 6 mdr. = 
540.000,- 

Uddannelsesstøtte 
Sept. – Dec. 2011 

20 x 4.500 x 4 mdr.  = 
360.000,- 

  

Behov ekstra bevilling 1.538.000,- 1.764.000,- 1.355.000 
 
Direktionens bemærkninger 
Pædagoguddannelse er en videregående uddannelse og er som sådan hel og holdet et Selvstyreop-
gave, som kommunen har påtaget sig da der er stor pædagogmangel i daværende Sisimiut 
Kommune. 
Behovet for uddannede pædagoger er stadig et behov både i Sisimiut og Maniitsoq.  
 
Administrationens vurdering 
Området for uddannelse i Sisimiut vurderer at uddannelses området er et Selvstyre anlæggende, 
dermed har ansvaret for videreuddannelser på Grønland.  
Såfremt Dec. pædagog uddannelsen i Qeqqata Kommunia fortsat skal være et tilbud, så skal 
lønningerne for de studerende også indeholde det uddannelsesstøtte som gives til alle studerende på 
Grønland. Og være med til at dække vores studerendes lønninger. 
Nu forelægger der en aftale omkring udbetaling af uddannelsesstøtte pr. studerende på  4.500,- kr. 
pr. måned ansøges der om tillægsbevilling. 
Konto 2011 2012 2013 
50-01-11-01-10 1.895 2.844 1.895 
Tillægsbeviling 1.538.000,- 1.764.000,- 1.355.000 
 
Administrationens indstilling 
Området for uddannelse indstiller at såfremt uddannelsen bevares i Qeqqata Kommunia ansøges der 
om et tillægsbevilling og årene fremover på i alt,  
Konto 2011 2012 2013 
Tillægsbeviling 1.538.000,- 2.844.000,- 1.895.000 
og sender sagen videre til økonomiudvalgets afgørelse. 
 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 30. maj 2011.  
Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 
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Indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse 
 
at såfremt uddannelsen bevares i Qeqqata Kommunia ansøges der om et tillægsbevilling og årene 
fremover på i alt,  
Konto 2011 2012 2013 
Tillægsbeviling 1.538.000,- 2.844.000,- 1.895.000 
 
Afgørelse  
Korrektion 
Konto 2011 2012 2013 
Tillægsbeviling 1.538.000,- 1.764.000,- 1.355.000 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Perorsaanermik Ilinniarfik, Sisimiut: Halvvejsevaluering Maj 2010. 
2. Skrivelse fra KANUKOKA, dateret den 23. maj 2011, om løntræk for decentral 

pædagogstuderende i Sisimiut. 
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Punkt 07 Brug af bygdedaginstitutioner til kurser og festlige lejligheder 

Journalnr.44.03.50/44.03.60 

Baggrund 
Der søges om at bruge daginstitutionen ”Naasunnguaq” i Sarfannguit til for eksempel festlige 
lejligheder, overnatningssted eller kursus. 
 
Vi har ingen bestemmelser omkring denne daginstitution, derfor skal dette søges gennem udvalget. 
 
Regelgrundlag  
Sisimiut kommune’ instruks nr. 4/90 ”Ang. brug af lokaler til andet end undervisning”. 
Qeqqata kommunias takstblad for 2011. 
 
Faktiske forhold 
Udvalget har den 28. marts 2011 besluttet, at der skulle ensartetgøres forholde i Qeqqata kommunias 
bygder, der er 5 bygdedaginstitutioner i Atammik, Kangaamiut, Itilleq, Sarfannguit og 
Kangerlussuaq. 
I Atammik er daginstitutionen et type 25 hus, så det lokale er allerede for lille til disse formål. I 
Kangaamiut og Kangerlussuaq findes der allerede lokaler nok til disse formål. Så er der kun Itilleq og 
Sarfannguit tilbage, Itilleq er allerede blevet besluttet i sidste møde, derfor søges der for 
”Naasunnguaq” i Sarfannguit. 
Der er ingen gældende instruks eller retningslinier om daginstitutionens udlejning, men 
daginstitutionskontoret har fået at vide, at de ansatte har måttet låne daginstitutionen til festlige 
lejligheder før. 
Vi skal derfor lave retningslinier og instruks, hvis udvalget beslutter sig for, at daginstitutionen kan 
udlejes til kurser, festlige lejligheder eller overnatningssted. 
Der skal selvfølgelig være betaling for leje af daginstitutionen med henholdsvis 500 kr. for leje pr. 
dag, og 150 kr. for overnatning, disse tal er taget fra kommunaletakster på intranettet, samt et 
depositum for leje med 500 kr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der vil være regler ved udlejning, såsom at det er lejers ansvar at få repareret eller erstattet evt. 
ødelæggelser. Det skal også være lejers ansvar at efterlade daginstitutionen i den stand den er blevet 
modtaget, og der skal være gjort rent inden ansatte og børn kommer. Der vil blive lejeindtægter, 
hvilket ikke var tilfældet før. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer at daginstitutionen kan bruges til kurser og overnatningssted mod 
betaling, dog kun udenfor daginstitutionens normale åbningstid, og forudsat at skolen og andre 
lokaler er optaget på de pågældende dage for kursus eller overnatning. 
Til festlige lejligheder er det kun de ansatte der må leje det mod betaling, og kun som sidste 
mulighed. 
 
Administrationens indstilling 
Det indstilles, at daginstitutionen ”Naasunnguaq” i Sarfannguit kan bruges som overnatningssted for 
150 kr. pr. overnatning, samt at den kan lejes til kurser for 500 kr. pr. dag, og til festlige lejligheder 
for de ansatte, dog kun som den sidste mulighed for 500 kr. pr. dag, der skal betales et depositum på 
500 kr. 
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Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen 
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 30. maj 2011.  
Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 
 
Indstilling 
Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse 
 
at daginstitutionen ”Naasunnguaq” i Sarfannguit kan bruges som overnatningssted for 150 kr. pr. 
overnatning, samt at den kan lejes til kurser for 500 kr. pr. dag, og til festlige lejligheder for de 
ansatte, dog kun som den sidste mulighed for 500 kr. pr. dag, der skal betales et depositum på 500 
kr. 
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
Ingen 
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Punkt 08 Kommuneplantillæg nr. 41 

Journalnr. 16.03 

Baggrund 
Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt 
blandet boligområde på Akia.   
 
I planstrategien der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, ønsker man at satse på etablering af et 
attraktivt boligområde med en varieret boligbebyggelse, hvor der er sikret friarealer, plads til 
legepladser og gode adgangsforhold for handicappede. 
 
Endvidere udarbejdes kommuneplantillægget så der indenfor delområder sikres bygherre og 
entreprenører en frihed til at tilrettelægge bebyggelsen optimalt indenfor de rammer 
kommuneplantillægget angiver. Der fastlægges derfor ikke byggefelter men der udlægges rammer 
indenfor hvilke der udlægges mulighed for at opføre et vist antal boligkvardratmeter. 
 
Det er håbet hermed at indbygge en større fleksibilitet i planen og give de kommende beboere mere 
indflydelse på deres nærmiljø. 
 
Regelgrundlag  
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, se bilag 2 
 
Faktiske forhold 
Området omfatter et areal på ca. 71.500 m2, der er ubebygget men udlagt med dette 
kommuneplantillæg til boligformål med varierede boligtyper.  
 
Delområdet er Akiaplanens nordligste og omfatter rammeområde 22 og 23 i den gældende 
kommuneplan, ved kommuneplantillæg nr.19.(28) fra 2003 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Der skal afsættes midler til byggemodningen. 
Forslaget skal i høring og derefter tilpasses og byggemodningspris skal findes. Derefter indstilles til 
endelig vedtagelse. 
 
Direktionens bemærkninger 
Ingen yderligere bemærkninger 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen indstiller at forslag til kommuneplantillæg 41 sendes i høring. 
 
Indstilling  
Administrationen indstiller at forslag til kommuneplantillæg 41 sendes i høring 
 
Afgørelse  
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41, boligområde på Akia, Sisimiut 
2. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 
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Punkt 09 Orientering om aktuelle personalesager - ultimo maj  2011 

Journalnr. 03.00 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 
 
Maniitsoq: 
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Område for uddannelse Anne Wester Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Christian Agertoft Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Arnarulunnguaq Grønvold Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Steen Johansson Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Arnarulunnguaq 

Grønvold 
timelærer 1/8-2011 

Område for uddannelse Bendt Olsen lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Charlotte Vest lærer 1/8-2011 
 
2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Område for uddannelse Lars K Egede Tilsynsførende kolligiet 31/3-2011 
 
3. På Orlov 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode  
Område for uddannelse Lønne Levisen Lærer 13/8-11-26/3-12 
 
4. Rokeringer 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode  
    
 
Sisimiut:  
 
1. Ansættelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 
Område for teknik og miljø Jacob Sestrup Lundgaard Sektionsleder 1/8-2011 
Område for Uddannelse Hans Frederik Olsen Arbejdsleder/Svøm 1/5-2011 
Direktion Kangerlussuaq Minannguaq Zeeb Administrativleder 1/6-2011 
Område for uddannelse Sussi Quist Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Stefan Kronow Lærer 1/8-2011 
Område for uddannelse Inge Enoksen Socialhjælper 1/6-2011 
Direktion Itilleq Knud Pavia Olsen Overassistent 15/5-2011 
Direktion Kangerlussuaq Karen Fleischer Overassistent  1/6-2011 
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2. Fratrædelser 
Arbejdsplads Navn Stilling Fratrådt pr. 
Område for Økonomi Sørine Rosing Overassistent 31/7-2011 
Område for Uddannelse Dorthe E Olsen socialmedhjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Justine Petersen Socialmedhjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Rakel Siegstad Barnehjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Akisok L Frederiksen Socialmedhjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Marius Absalonsen socialmedhjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Lise Olsen Simonsen Socialmedhjælper 30/6-2011 
Område for Uddannelse Liv Jørgensen pædagog 30/6-2011 
 
3. På Orlov 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 
Område for uddannelse Sigrid Dahl Lærer 1/8-2011-31/7-2012 
 
4. Rokering 
Arbejdsplads Navn Stilling Periode 
Kanaartaq / Naasoq Maj Osbæk Leder 1/6-2011 
Familieafdeling Sisimiut Leif Grønvold Jensen Familiechef 1/6-2011 
Piareersarfik Ole Kristian Lennert lærer 1/8-2011 
Område for teknik og  miljø Malina Joelsen Elev 1/7-2011 
Lønningskontoret Najakkuluk Larsen Elev  1/7-2011 
Økomisk sekretariat Dorthe Lennert Elev 1/7-2011 
HR-afdelingen Ansu Lundblad Olsen Elev  1/7-2011 
Direktionssekretariatet Jonatan Åsblom Elev 1/7-2011 
Piareersarfik Arnarulunnguaq Olsen Elev 1/1-2012 
 
Indstilling 
Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 
 
Afgørelse 
Det blev oplyst, at Hans Enoksen er ansat som kommuneformand i Itilleq, og at Arnarulunnguaq 
Grønvold er timelærer i Maniitsoq. 
 
Taget til orientering. 
 
Bilag 
Ingen 
 

 

 

 



Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2011, den 7. juni 2011 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 
 

20 
 

Punkt 10 Eventuelt 

Intet 


