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Deltagere: 

 

Atassut 

Bitten Heilmann, Maniitsoq 

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq 

 

Siumut 

Hermann Berthelsen, Sisimiut 

Marius Olsen, Sisimiut 

Alfred Olsen, Sisimiut - som suppleant for Gideon Lyberth 

 

Fraværende med afbud: 

Gideon Lyberth  
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Oversigt – åbent møde: 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

   Økonomisager 

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo maj 2015  

Punkt 03 Omplacering til driftsbevilling for ny ungdomsklub i Maniitsoq, forøgelse af 

normering med 2 halvtidsansatte medhjælpere samt ansøgning om 

tillægsbevilling til disse 

Punkt 04 Ansøgning om omplacering fra personalekonto til timelønskonto til 

   vikardækning af ressourcegruppen, som er uddannet i videreformidling af   

   pædagogisk principper af INERISAAVIK med henblik på implementering af 

   “Den gode daginstitution”.  

 

Punkt 05     Anlægsregnskab for 2 dobbelthuse i Kangaamiut 2011-2013 

Punkt 06     Anlægsregnskab for undervisningskøkken Piareersarfik 2013-2014 Maniitsoq 

Punkt 07     Anlægsregnskab for kirkegård i Atammik 2011-2014 

Punkt 08    Byggemodning erhvervsområde 

 
   Generelle sager 

 

Punkt 09 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i 

lejeboliger i høring.  

Punkt 10 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension 

   Personalesager 

 

Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. juni 2015 

   

 

Orienteringssager 

 

Punkt 12 Borgmesterbeslutning: Orientering om meddelelse af arealtildeling til 

byggefelt i B2 Sisimiut 

                  Punkt 13 Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende Kloakrenovering år 2015     

Sisimiut og Maniitsoq. 

Punkt 14 Havneforhold i Sisimiut 
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Punkt 15 Eventuelt 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Dagsorden godkendt 

 

Under eventuelt vil Bitten Heilmann komme med spørgsmål om tomme huse i Maniitsoq. 
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Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo maj 2015  

Journalnr. 06.00 

 

Faktiske forhold 

Forbruget/indtægterne skal ligge på 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.  

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn ((1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)  (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 

 
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 

10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.875 0 0 7.875 3.256 4.619 41,3 

11 DEN KOMMUNALE 

FORVALTNING 

72.113 0 0 72.113 29.208 42.905 40,5 

12 KANTINEDRIFT 506 0 0 506 558 -52 110,2 

13 IT 9.869 0 0 9.869 3.589 6.280 36,4 

18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 7.450 0 0 7.450 3.979 3.471 53,5 

                   
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 97.813 0 0 97.813 40.589 57.224 41,5 

 

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 40,6 mio. kr. ud af en bevilling på  

97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,5 %.  

Merforbrug foreligger på konto 12 og 18, jf. beskrivelserne nedenfor. 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 

10-01 KOMMUNALBESTYRELSEN 5.223 0 0 5.223 2.394 2.828 45,8 

10-02 BYGDEBESTYRELSER 1.951 0 0 1.951 697 1.254 35,7 

10-03 KOMMISSIONER, RÅD OG 

NÆVN 

202 0 0 202 64 138 31,5 

10-04 ÆLDRERÅD 28 0 0 28 0 28 0,0 

10-11 VALG 222 0 0 222 41 181 18,3 

10-16 ØVRIGE UDGIFTER TIL 

FOLKEVALGTE 

249 0 0 249 61 189 24,3 

               

                   
10 UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE 7.875 0 0 7.875 3.256 4.619 41,3 

 

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 3,3 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr.  

Det svarer til et forbrug på 41,3 %.  
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 

11-00 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 68.326 0 0 68.326 27.581 40.745 40,4 

11-01 ADMINISTRATIONSBYGNINGER 3.787 0 0 3.787 1.627 2.160 43,0 

                   
11 DEN KOMMUNALE FORVALTNING 72.113 0 0 72.113 29.208 42.605 40,5 

 

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 29,2 mio.kr. ud af en bevilling på 72,1 mio. 

kr. Det svarer til et forbrug på 40,5 %.  

 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
12 KANTINEDRIFT 

12-01-10 SISIMIUT 295 0 0 295 235 60 79,6 

12-01-20 MANIITSOQ 211 0 0 211 323 -112 153,0 

                   
12-01 KANTINEDRIFT 506 0 0 506 558 -52 110,2 

 

Kantinedrift har et forbrug på 558 tkr. ud af en bevilling på 506 tkr. Det svarer til et forbrug 

på 110,2 %. Merforbrug i Sisimiut skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel 

af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.  

Kantinens bevilling i Maniitsoq tager højde for en kommende privatisering. Denne opgave 

synes ikke at blive løst på kort sigt, hvorfor bevilling bør tilrettes, således at konti med 

forbrug tilføres en ajourført bevilling. 

I henhold til styrelsesloven kan der ikke afholdes udgifter uden fornøden bevilling. Stabs-

funktionen opfordres til at handle i overensstemmelse hermed. 

 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
13 IT 

13-01 FÆLLES IT-

VIRKSOMHED 

9.869 0 0 9.869 3.589 6.280 36,4 

                   
13 IT 9.869 0 0 9.869 3.589 6.280 36,4 

 

IT-området har et forbrug på 3,6 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr.  

Det svarer til et forbrug på 36,4 %.  
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          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 

18-02 FORSIKRING OG VAGTVÆRN 3.458 0 0 3.458 2.591 867 74,9 

18-04 BYPLAN 494 0 0 494 8 486 1,6 

18-06 KONTINGENTER OG TILSKUD 

M.V. 

1.962 0 0 1.962 1.041 921 53,1 

18-07 OVERENSKOMSTRELATEREDE 

AFGIFTER 

398 0 0 398 63 335 15,8 

               

18-08 VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE 24 0 0 24 0 24 0,0 

18-20 DISPOSITIONSBELØB TIL 

BYGDERNE 

1.114 0 0 1.114 276 838 24,8 

 

 

 

18 

 

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 

 

7.450 

 

0 

 

0 

 

7.450 

 

3.978 

 

3.471 

 

53,4 

 

 

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,0 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det 

svarer til et forbrug på 53,4 %.  

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger 

vedr. de kommunale forsikringer bliver bogført primo 2015. Konto 18-06 indeholder 

kontingentet til KANUKOKA, og ½-årskontingent er afregnet primo marts. 

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

20.  

 

 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

 
37 KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER 

37-01 KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

6.034 0 0 6.034 1.700 4.334 28,2 

               

                   
 

37 

 

KOMMUNALE 

ERHVERSENGAGEMENTER 

 

6.034 

 

0 

 

0 

 

6.034 

 

1.700 

 

4.334 

 

28,2 

 

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,7 mio.kr. ud af en bevilling på 6,0 

mio. kr. Det svarer til et forbrug på 28,2 %. 

Til mindreforbruget på konto 37 kan nævnes, at tilskud til Qeqqata Erhvervsråd er udbetalt 

for første halvår 2015, ligesom Arctic Circle Race har modtaget hele årets bevilling.  
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Skatteafregninger og tilskud 
          Budget Tillæg Omplac. I alt Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn ((1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)  (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 

 
8 INDTÆGTER OG RENTER 

80-01 PERSONLIG 
INDKOMSTSKAT 

-305.047 0 0 -305.047 -101.016 -204.031 31,1 
 

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

83-01 TILSKUD -335.533 0 0 -335.533 -139.683 -195.850 41,6 
 

80 - 83 SKATTEAFREGNING OG 
TILSKUD, I ALT 

-644.580 0 0 -644.580 -240.699 -403.881 37,3 
 

 

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 240,7 mio. kr. ud af en samlet 

bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 37,3 %.  

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 4 måneder. Det skyldes, at 

A/C- personskat afregnes bagud. 

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

 

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

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr)  (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 

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

85-04 KAPITALAFKAST PÅ 

UDLEJNINGSBOLIGER 

-11.185   0 0 -11.185 -3.867 -7.318 34,6 

                

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

86-02 SALG AF FAST EJENDOM -1.520 0 0 -1.520 -264 -1.256 17,4 

86-03 BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING 

KLOAK 

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

                 

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

 

85 - 88 

 

ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR. 

 

-14.697 

 

0 

 

0 

 

-14.697 

 

-8.756 

 

-5.941 

 

59,6 

 

Qeqqata Kommunia har i årets første 5 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg 

af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 8,8 mio. kr. ud af en 

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

 

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

Sisimiut som Maniitsoq. Afkast for april 2015 blev afregnet primo maj.  

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

opkræve i forbindelse med administration i omlægningssager vedr. boliglån. 

Konto 88-00 har registreret en positiv saldo som følge af ØU-beslutningen fra møde 

01/2015. 
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Forventet ultimo beholdning 

 
Likvid beholdning primo 2015 42.955.000

Driftsresultat iht. budget 2015 -7.082.000

Statusforskydninger jf. budget 2015 7.980.000

Tillægsbevilling, boliglån 0

Tillægsbevillinger incl. indtægt, drift 0

Samlet kasseforskydning 898.000

Likvid beholdning ultimo 2015 43.853.000  
 

De likvide aktiver forventes at stige fra 42,9 mio. kr. til 43,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne 

forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det forventede 

driftsresultat fra budget 2015 samt de forventede statusforskydninger (udbetaling af 20-20-

60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger).  

Likviditeten tager ikke højde for anlægsoverførslen fra 2014 til 2015, der blev forelagt for KB 

på mødet den 30. april 2015. Det indbefatter en overførsel på 46,6 mio. kr. Når dette er 

indarbejdet betyder det, at de likvide aktiver forventes at falde fra 43,9 mio. kr. til -2,7 mio. 

kr.. 

ved udgangen af 2015  

 

Restancer 

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.05.2015 i alt på 68,3 

mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 5 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. 

Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens, og 

udgør nu i alt 51,4 mio.kr. Det svarer til ca. 75 % af de samlede tilgodehavender.  

 

Indstilling  

Det indstilles til økonomiudvalget,  

 

at administrationen opfordres til straks at søge omplacering inden for konto 1 til 

imødegåelse af merforbrug på konto 12 (kantinedrift) 

 

at tage økonomirapporten til efterretning. 

 

Afgørelse  

Indstilling taget til efterretning. 

Bilag 

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau. 

2. Restanceliste 
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 Suliarisassanngorlugu 

ingerlatinneqarpoq 
Sendt til videre foranstaltning til: 

 

 

Assilinera/Kopi

: 

 

16. juni 2015 

Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq / 

Økonomiudvalget 
Qeqqata Kommunia 

  

 Hermann Berthelsen 

Borgmester 

/  Paneeraq Olsen 

       Kommunaldirektør 
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Punkt. 03 Omplacering til driftsbevilling for ny ungdomsklub i Maniitsoq, forøgelse af 

normering med 2 halvtidsansatte medhjælpere samt ansøgning om 

tillægsbevilling til disse 

Journalnr. 55.03.01 

Baggrund 

Der er ikke afsat bevilling til den ny ungdomscenter i Maniitsoq for 2015, dermed er der 

behov for omplacering blandt afsatte bevillinger. Budgettet bliver foreslået dækket via 

omplaceringer indenfor rammen.  

 

Derudover bliver der behov for 2 nye normeringer til ansættelse af 2 halvtidsansatte 

medhjælpere og behov for tillægsbevilling til deres løn. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

Gældende lovgivning vedrørende Uddannelsesudvalgets beføjelser. 

Overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik 

Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere. 

 

Faktiske forhold 

Den nye ungdomsklub forventes at stå færdigbygget i august 2015.  

 

Dette nye tilbud til ungdommen i Maniitsoq hænger sammen med forslaget om 

omlægning af dagsinstitutionsområdet, der også behandles af UKFU i dette møde, den 8. 

juni 2015.  

 

Såfremt sagen om omlægning af daginstitutionsområdet bliver godkendt, kan tilbuddene 

på børne- og ungeområdet i Maniitsoq se ud som følger, gældende fra august 2015: 

1.-3. klasse: gratis skolepasning i Atuarfik Kilaaseeraq. 

1.-2. klasse: fritidshjem på Angaju med forbrugerbetaling og eventuel mulighed fra 2016 

for at give tilbud til få pladser til psykisk handicappede som autisme. Hvis der stadig er 

ledige pladser, kan tilbuddet øges til 1.-3. klasse. 

3.-4. klasse: fritidsklubben (den gamle ungdomsklub) 

5.-7. klasse: den nye ungdomsklub. 

14-21 år: aftentimerne i den nye ungdomsklub. 

 

Personalet i den gamle, nugældende ungdomsklub er 5. Når den nye ungdomsklub åbner 

til august, bliver lederen leder for begge steder, hvor der så bliver en holdleder på den 

nye ungdomsklub. 2 af personalet fra den til den tid gamle ungdomsklub flyttet til den nye 

ungdomsklub. Der bliver så behov for yderligere 2 halvtidsansatte medhjælpere i den nye 

ungdomsklub. Åbningstiderne og arbejdstiderne for alle medarbejderne kan ses på bilag 

1.  

 

Der er behov for omplaceringer blandt bevillinger for at dække driftsomkostningerne i 

2015 og 2016 og midlerne hentes indenfor gældende bevillinger for fritidsaktiviteter for 

børn og voksne. Der bliver dog behov for en tillægsbevilling til de 2 nye normeringer til 

halvtidsstillinger der også søges om. 
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Bæredygtige konsekvenser 

Fra august vil der være en værested for unge, den gamle klub vil blive et tilbud til børn 

hvor fritidsmuligheder for børn og unge vil forbedres markant ved ibrugtagning af den nye 

og gamle klub. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For 2 nye normeringer som halvtidsansatte medhjælpere i henhold til Overenskomst 

mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut 

Kattuffiat for Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere, til en timeløn på kr. 88,34 

inklusive feriepenge, ansøges om en tillægsbevilling på kr. 75.530,70 for 2015 og kr. 

174.913,20 for 2016 og overslagsårene. 

 

Omplaceringen indenfor bevillingskontoen ansøges for 2015 til driftsomkostninger, hvor 

kontonumre med ukendte tal er konti, der skal ansøges som nye konti til den nye 

ungdomsklub til økonomiområdet: 

 

Konto Betegnelse Bevillinger Omplacering Bevilling for 

2015 

5301210111 Timeløn 116 -46 70 

5301212500 Leje af lokale 41 -41 0 

5303200111 Timeløn (Fra den gamle 

klub) 

605 -121 484 

5303xx0111 Timeløn 0 121 121 

5303xx1000 Administration 0 3 3 

5303xx1500 Indkøb af materieller 0 10 10 

5303xx2000 Indkøb af inventar 0 20 20 

5303xx2110 Vand 0 4 4 

5303xx2120 El 0 6 6 

5303xx2140 Varme fra Nukissiorfiit 0 26 26 

5303xx2150 Andre driftsomkostninger 0 3 3 

5303xx2140 Renovering og 

vedligeholdelse 

0 15 15 

 I alt 762.000 0 762.000 
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Ansøgning om bevillinger for 2016 og overslagsårene pr år: 

 

Konto Betegnelse Bevillinger Omplacering Bevilling for 

2016 

5301200111 Timeløn 325 -54 271 

5301210110 Månedsløn 52 -52 0 

5301210111 Timeløn 116 -116 0 

5301211500 Indkøb af materieller 5 -5 0 

5301212500 Leje af lokale 41 -41 0 

5303200111 Timeløn 605 -280 325 

5303xx0111 Timeløn 0 351 351 

5303xx1000 Administration 0 6 6 

5303xx1500 Indkøb af materieller 0 20 20 

5303xx2000 Indkøb af inventar 0 30 30 

5303xx2110 Vand 0 10 10 

5303xx2120 El 0 20 20 

5303xx2140 Varme fra Nukissiorfiit 0 55 55 

5303xx2150 Andre driftsomkostninger 0 6 6 

5303xx2140 Renovering og 

vedligeholdelse 

0 50 50 

 I alt 1.144 0 1.144 

 

Direktionens bemærkninger 

Direktionens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. 

 

Administrationens vurdering 

Bevillinger til fritidsaktiviteter for børn og voksne blev ikke opbrugt i de seneste år, blandt 

andet på grund af at problemet med at tiltrække personale, der kan afholde aktiviteter. 

Fra sommer vil der være merforbrug af bevillingerne, når børnene endelig få mulighed for 

at komme i klubben om aften. 

 

Administrationens behandling af sagen 

Indstilles til Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets godkendelse: 

- At der omplaceres midler til driftsomkostninger fra bevillinger for 2015. 

- At der omplaceres midler til driftsomkostninger fra bevillinger for 2016 og 

overslagsårene. 

- At der oprettes 2 nye normeringer til 2 halvtidsansatte medhjælpere. 

- At der bliver tillægsbevilling på kr. 75.530,70 for 2015 og kr. 174.913,20 for 2016 og 

overslagsårene for de 2 nye normeringer til 2 halvtidsansatte medhjælpere. 

 

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 8. juni 2015 godkendt administrationens indstilling 
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Indstilling 

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse: 

- At der omplaceres midler til driftsomkostninger fra bevillinger for 2015. 

- At der omplaceres midler til driftsomkostninger fra bevillinger for 2016 og 

overslagsårene. 

- At der oprettes 2 nye normeringer til 2 halvtidsansatte medhjælpere. 

- At der bliver tillægsbevilling på kr. 75.530,70 for 2015 og kr. 174.913,20 for 2016 og 

overslagsårene for de 2 nye normeringer til 2 halvtidsansatte medhjælpere. 

 

Afgørelse: 

Sagen om værested for handicappede børn i Maniitsoq skal undersøges. 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag: 

1. Åbningstiderne og arbejdstiderne for alle medarbejderne. 

2. Oversigt over bevillinger. 
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Punkt. 04 Ansøgning om omplacering fra personalekonto til timelønskonto til 

vikardækning af ressourcegruppen, som er uddannet i videreformidling af 

pædagogisk principper af Inerisaavik med henblik på implementering af 

“Den gode daginstitution”.  

Journalnr. 44.03.00 

 

Baggrund 

Qeqqata Kommunia har deltaget ved pilotprojektet vedrørende “Den gode 

daginstitution” i perioden 2007-2012, som blev afviklet via Inerisaavik. Forsøget afsluttedes i 

april 2012, da Inerisaavik afholdte generalforsamling i uge 17 2012 i Ilulissat vedr. ”Den 

gode daginstitution”, hvor der også var delegerede fra udvalget i Qeqqata Kommunia – 

erfaringer fra forsøget har vist, at alle daginstitutioner kan drives efter “Den gode 

daginstitution” på baggrund af lovgivningen, hvorved der ved generalforsamlingen blev 

vedtaget, at projektet skulle igangsættes. Det blev desuden vedtaget, at en 

“Ressourcegruppe” uddannes særskilt til videreformidling af projektet – uddannelsen 

arrangeres og afvikles af Inerisaavik, og når ressourcegruppen er færdiguddannet, skal de 

videreformidle projektet til alle daginstitutioner i kommunen i 2016. Her omhandler det 

samtlige personale i samtlige daginstitutioner i Qeqqata Kommunia, som skal uddannes til 

“Ressourcegruppen”. Ressourcegruppen skal arbejde med pædagogik til udvikling af 

børnenes færdigheder, så de dermed bliver skoleklar, som skal være dokumentation for 

udvikling. 

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget vedtog under sit møde d. 6. oktober 2014, at der 

som i alle andre kommunale virksomheder skulle være vikarmulighed for 

ressourcepersonalet, såfremt der er tale om barselsorlov eller en langtids sygmelding, men 

at der ikke skulle indkaldes vikar ved ferieafholdelse eller ved almindelige sygefravær.  

Personalets sygefravær eller ferieafholdelse medfører travlhed således at 

Ressourcegruppen ikke kan nå at udarbejde dokumentation for pædagogisk udvikling 

hvert uge, som er uddelt af Inerisaavik, fordi de ikke vil berøre børnegruppen som følge af 

mangel på vikarer. På denne baggrund ansøges der om vikardækning for 

Ressourcegruppen for resten af året, ved omplacering af midler fra 

Personaleomkostninger med overførsel til Timeløn konti fra hver af de 4 daginstitutioner i 

Maniitsoq. 

 

Regelgrundlag 

Kommissorium af Naalakkersuisut for fortsat arbejde med Den gode dagsinstitution. 

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

førskolealderen. 

 

Faktiske forhold 

Under § 20 i Dagsinstitutionsloven nr. 16 af 3. december 2012 står skrevet: ”Hver 

børnegruppe, jf. § 11, stk. 2, skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 

pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i 

normeringen.  

”, ansættelser foretages i henhold til loven. Under stk. 2 står der også skrevet:  “ I 

daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og 
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altid mindst 1 pædagog i daginstitutionen.”. Personalet i daginstitutioner arbejder blandt 

mange mennesker og når der verserer sygdom, kan de også blive smittet.   

Daginstitutionspersonalet har ikke mulighed for at indkalde en vikar under sygdom og 

ferie, som det er tilfældet i andre kommunale institutioner.  

 

Mangel på personalet i daginstitutionerne medføre anstrengelser, da de arbejder med 

børn, som har behov for pleje, omsorg og ikke mindst for støtte i deres udvikling – ved 

mangel på personalet kommer man til at mangle hjælp til omsorg og pleje. De 

problemstillinger medfører problemer med at daginstitutionerne i kommunen ikke kan 

følge deres årsplaner. I henhold til § 14 og § 15 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 

om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, skal der være en mappe for 

alle enkelte børn, hvor status på børnenes færdigheder skal være ajourført, som er en 

administrativt opgave. På baggrund af mangel på personalet, er personalet så nødt til at 

“kun passe børnene”. Med denne begrundelse arbejde man for at opnå reducering af 

personalemangel ved indførsel af vikardækning, selvom det er svært. 

“Ressourcegruppen”  kan dermed varetage deres opgave vedrørende dokumentering i 

forbindelse med deres uddannelse. 

 

Ressoucegruppen har af Inerisaavik fået til opgave, at indsende dokumentation for deres 

udførte akiviteter for klienterne pr. uge. Derudover skal de også instruerere deres 

kollegaer, hvor kollegaerne også skal indsende en dokumentation samt at de i 

samarbejde skal udfylde en vurderingsskema fra Inerisaavik og indsende den.   

 

Ressourcegruppen udarbejde en ugeplan for deres aktivitetsopgaver ved brug af  

“Periutsit ilikkalertorfiusut”/Effektiv pædagogik  “7 Principper”  (Bilag 4), hvor de udfyldte 

“O.I.-skema” (instruering via dialog) (Bilag 5) – udfyldelse af forskellige instruerende 

coaching (Bilage 6, 7 og 8). Derudover afholdes der aktiviteter for børn – aktiviteterne 

afholdes inden- og udendørs. Efter tilbagevending fra udendørs aktiviteter, er der 

opfølgningsopgaver. Der er beregnet 8 timer til at udarbejde deres opgaver.  

 

Det er så Ressourcegruppens opgaver fremtil de bliver færdig med deres uddannelse i 

slutning af 2016.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ressourcegruppen bliver færdig med deres uddannelse i 2016, hvor de så skal 

videreformidle og instruerer om viden, de har opnået vedrørende “Den gode 

dagsinstitution” i kommunen. Således vil viden formidles løbende til alle kommunale 

dagsinstitutioner, også i bygderne. Dermed kan man undgå at rejse rundt og holde kursus 

om 7 principper i “Den gode daginstitution”. Såfremt der er vikardækning under 

Ressourcegruppens uddannelse, ville de kunne varetage deres opgaver til fordel for 

børnene og kollegaer. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Der er i alt 11 Ressourcepersoner i Maniitsoq. For at Ressourcepersoner kan varetage deres 

opgaver om ugen i hvert daginstitution, er der behov for vikardækning på mindst 8 timer 

om ugen.  

I tilfældet af at en vikar arbejder i 8 timer, medføre det en udgift på kr. 1.887,85 pr. 14 dag 

i henhold til SIK overenskomst. Såfremt Ressourcegruppen får tildelt vikardækning i 8 timer i 
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hvert daginstitutioner, hvor der er 4 dagsinstitutioner i Maniitsoq, vil det medføre en udgift 

på kr. 23.598,12. Økonomiske konsekvenser kommer til at ske indenfor egen 

daginstitutionsbudgetter.  

 

Eksempel pr. daginstitution for omplacering: 

Konto Kontonavn Nuværende 

bevilling 

Omplaceri

ng 

Budget 

XX XX XX 

0111 

Timeløn  

 

0 23.598,12 23.598,12 

XX XX XX 

0500 

Personalekonto -23.598,12 0 0 

 

Administrationens vurdering  

Det er vigtigt, at Ressourcepersonerne færdiggører deres uddannelse. I henhold til 

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

førskolealderen. Det vil medføre, at der løftes i flok - i forbindelse med forpligtigelser om 

landsdækkende udvikling af pædagogik. Formålet er at fremme børnenes udvikling og 

færdigheder, og dermed vil børnene være mere forberedt til skolen. På dette baggrund 

anbefaler administrationen, at der tildeles bevilling til formålet, så projektet kan realiseres. 

Administrationens indstilling  

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

 At målsætningerne opfølges i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 

om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen og kommunens 

retningslinjer. 

 At der tildeles vikardækning af ressourcegruppen, så de kan udfører deres 

opgaver, ved at omplacere af egen budget i hver daginstitution. 

 At der omplaceres 23.598,12 pr. daginstitution for resten af året fra pr. 1. juli 2015. 

 

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 8. Juni 2015 godkendt administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse: 

 At målsætningerne opfølges i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 

om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen og kommunens 

retningslinjer. 

 At der tildeles vikardækning af ressourcegruppen, så de kan udfører deres 

opgaver, ved at omplacere af egen budget i hver daginstitution. 

 At der omplaceres 23.598,12 pr. daginstitution for resten af året fra pr. 1. juli 20 

 

Afgørelse 

 

Indstilling godkendt.  
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Bilag: 

1. Kommisorium fra Naalakkersuisut.  

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

førskolealderen. 

2. Referat af uge 17 2012. 

3. 7 principper (fra effektiv pædagogik). 

4. O.I. skema, sammisaqartitsinissamut pilersaarusiorfik. 

5. Coaching, instruerende. 

6. Coaching, notatramme. 

7. Obs.skema. 

8. Ressourcegruppe, Maniitsoq. 

9. Beregning af timeløn på vikar i henhold til overenskomstaftale mellem SIK og 

Selvstyret (”Brutto”). 

10. UKFU mødereferat 6. oktober 2014. 
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Punkt 05 Anlægsregnskab for 2 dobbelthuse i Kangaamiut 2011-2013 

Journalnr. 06.03.03 10.10/B-1385 dobbelthus Kangaamiut 

 

Baggrund 

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

dobbelthuse i Kangaamiut.  

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal 

godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og 

revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

2 byggesæt modtaget i 2011, færdige i 2012. 

2 byggesæt modtaget i 2012, færdige i 2013 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

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

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

Samlet kommunal udgift 2011 – 

2013 

4.240.000 kr. 4.003.960,47 kr. -5,6% 

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

Husene er overgået til udlejning ved INI A/S. 

Kommunen modtager kapitalafkast gældende for udlejningsboliger. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

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

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for opførelse af 2 dobbelthuse i Kangaamiut  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

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

 

Indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse: 

- at godkende anlægsregnskabet for opførelse af 2 dobbelthuse i Kangaamiut  
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

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

Journalnr. 06.03.03- B-774/køkken – 06.03  

 

Baggrund 

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

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

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

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal 

godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og 

revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

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

undervisningskøkken ved Piareersarfik.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

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

industrikøkken. 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

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

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

Samlet kommunal udgift 20.000 19.032,42 4,84 % 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

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

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

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

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

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for Piareersarfik i Maniitsoq  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

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

 

Indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse: 

at godkende anlægsregnskabet for Piareersarfik i Maniitsoq 
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

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

Journalnr. 06.03.03 17.00/Atammik kirkegård – 06.03  

 

Baggrund 

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

 

Regelgrundlag  

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal 

godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og 

revisionspåtegnes. 

 

Faktiske forhold 

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

udføres ikke, og Masik opsiges i 2012. Licitation på restarbejder 31. januar 2013, 

godkendelse i økonomiudvalg 12. februar 2013. Restarbejder udført i 2013. 

 

Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse 

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

 

Bæredygtige konsekvenser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

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

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende anlægsregnskabet for kirkegård i Atammik  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

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

 

Indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse: 

- at godkende anlægsregnskabet for kirkegård i Atammik  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

Bilag 

1. Anlægsregnskab – 726480 – kirkegård Atammik  
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Punkt 08 Byggemodning erhvervsområde 

Journalnr. 17.00/byggemodning erhvervsområde  

 

Baggrund 

Siden midten af 2013 er undersøgt muligheder at byggemodne B12, E8 og E7 i Maniitsoq. 

Der er ikke fundet nogen løsning med rimelig overensstemmelse mellem budget og 

plangrundlag. 

 

Regelgrundlag  

Kommuneplantillæg 7 over E7 sprængstofdepot, E8 stenbrud og B12 erhvervsområde er 

endeligt vedtaget 6. december 2012. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer 

 

Faktiske forhold 

Hidtil er der brugt 370.708 kr. til projekt og forlængelse af kørespor til ca. 540 m. 

Den oprindelige bevilling 2013-2015 på 8.000.000 kr. er reduceret til 6.850.000 kr. 

I kommuneplantillægget er B12 på 120.000 m2 opdelt i 20 byggefelter, vej og plads til 

skiløjper. Der er bestemmelser om placering, kiphøjde o.l. for bygninger, samt 

bestemmelse om, at ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, tele, fjernvarme og 

kloak.  

 

I C-overslag skønnes byggemodning af B-12 samt vej til nyt sprængstofsmagasin til ca. 22 

mio. kr. med en andel til Nukissiorfiit på 5,2 mio. kr. – altså kommunens andel ca. 17 mio. kr. 

Ved anvendelse af sprængningsmateriale fra ældreboliger og betonaffald fra nedrivning 

af B-204 ved Ole Petersens Aqqutaa og fra B-889 og B-890 fra Ivissuaateralaa opnås en vis 

reduktion. 

 

De bevilgede midler skønnes at række til: 

Anlæggelse af kørespor fra lufthavnsvej til nyt sprængstofsmagasin – nuværende længde 

på 360 m forlænges til ca. 1600 m. 

Af ovenstående udføres ca. 720 m i dobbeltsporet vej klar til asfaltering. 

Der udføres byggeprogram for kloakering af Maniitsoq. 

Resterende arbejder med vand, el og kloakledninger samt gadebelysning og etablering 

af byggefelter vurderes på ny om ca. 2 år. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Sprængstofsmagasin flyttes længere væk fra bynære områder. 

Der åbnes op for at aktivitet med stenbrud kan starte op igen. 

Området ved B-12 bliver ledigt til oplagspladser for erhvervsliv og private til containere og 

oplag båd i en årrække. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Beslutningsgrundlag med skøn over udgifter til kloakering af Maniitsoq er fremskaffet. 

Sprængstofmagasin kan flyttes. 

Stenbrud kan etableres. 

Ikke nødvendigt med nyt kommuneplantillæg, men bestemmelser angående byggefelter 

i B12 kan først træde i kraft, når området er byggemodnet.  

I perioden indtil da, kan der gives midlertidige arealtildelinger for oplagspladser. 
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Direktionens bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Vigtigt at præsentere de væsentlige ændrede økonomiske forudsætninger for at 

etablere erhvervsområde, samtidigt som der præsenteres en handleplan for udførelse af 

de mest påtrængende dele inden for den bevilgede ramme. 

Desuden vigtigt er at få udarbejdet byggeprogram for kloakering af nye områder i 

Maniitsoq, for at kunne prioritere rigtigt mellem kloakering af nye områder og fortsættelse 

byggemodningen ved erhvervsområdet. 

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: 

- at godkende, at midlerne til erhvervsområde i Maniitsoq prioriteres til kørespor til nyt 

sprængstofmagasin, vej til erhvervsområde og byggeprogram for kloakering af ikke-

kloakerede områder i Maniitsoq.  

 

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen 

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

 

Indstilling 

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 

godkendelse: 

- at godkende, at midlerne til erhvervsområde i Maniitsoq prioriteres til kørespor til nyt 

sprængstofmagasin, vej til erhvervsområde og byggeprogram for kloakering af 

ikke-kloakerede områder i Maniitsoq.  

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Erhvervsområde Maniitsoq – 2015 

2. Oplæg til byggeprogram for kloakering af vestlig del Maniitsoq 
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Punkt 09 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i 

lejeboliger i høring.  

 

Journalnr.  32.02.10 

 

Baggrund 

Høring om forslag til ny boligsikringslov sendes til kommunerne med ønske om 

bemærkninger til forslaget. Bemærkninger sendes til Selvstyret senest den 19. juni 2015. 

Formålet med forslaget til en ny Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger er at begrænse 

mulighederne for spekulation i boligsikringsreglerne ved at indføre et ekstra kriterium om 

boligen og dens indretning således, at der kan tages hensyn hertil i bekendtgørelsen om 

beløbsgrænser mv. 

 

Regelgrundlag  

 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger 

(bilag 1) 

 

Faktiske forhold  

Forslaget viderefører i stort omfang de hidtidigt gældende regler om boligsikring. I forhold 

til gældende lovgivning skal følgende bemærkes.  

 

1) Beregningsgrundlaget – aktuel indkomst. 

Der ændres med lovforslaget i beregningsgrundlaget for boligsikring, så boligsikring 

fremadrettet beregnes på baggrund af aktuel indkomst. Boligsikring beregnes efter 

gældende boligsikringsforordning blandt andet på baggrund af den samlede 

skattepligtige indkomst i det nærmest forudgående slutlignede år. Borgerens 

indtægtsforhold kan have ændret sig siden da. Ønsket er at anvende et mere retvisende 

beregningsgrundlag, der er i bedre overensstemmelse med borgerens indkomst på 

tidspunktet for ansøgningen om og beregning af boligsikring.   

 

2) Yderligere kriterium – Boligen og dens indretning 

Derudover udvides kriterierne for tildeling af boligsikring med begrebet ”boligen og dens 

indretning”. Boligen og dens indretning indgår herefter på lige vilkår med de øvrige krav 

fastsat i loven. Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at der i bekendtgørelsesform kan 

differentieres i boligsikringsbeløbet til enkelte boligtyper. 

 

3) Der indføres med loven en kontrolpligt for forvaltningen til at føre kontrol med 

udbetalingen af boligsikring.   

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For den offentlige administration, forventes lovforslaget at medføre øgede administrative 

byrder.  

Lovforslaget pålægger dog ikke det offentlige nye administrative væsentlige byrder set i 

forhold til gældende lovgivning. (Se Faktiske forhold) 
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Med indførelse af aktuel indkomst forventes på sigt offentlige besparelser på udbetaling 

af boligsikring. Se mere i bilag 2 under ”3.1. De økonomiske konsekvenser for det 

offentlige” 

 

De økonomiske konsekvenser for det offentlige er beregnet til at være en besparelse på 

12,8 millioner kroner pr. år. Den fulde besparelse opnås, når den tilhørende 

bekendtgørelse træder i kraft.  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har udformet følgende høringssvar: 

 

”Høringssvar vedrørende lovforslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i 

lejeboliger. 

Qeqqata Kommunia har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Qeqqata Kommunia er positiv stemt over for beregningsgrundlaget ændres til aktuelt 

indkomst. Qeqqata Kommunia vil dog gerne klarlægge, hvordan vi skal agere overfor 

midlertidig arbejdsløse og arbejdsløse, når vi skal beregne udefra aktuel indkomst.  

Qeqqata Kommunia vurderer at kontrolpligten vil ligesom § 5 stk. 1 medføre at ekstra 

arbejdsbyrde i borgerservice.  

 

Qeqqata Kommunia ønsker en præcisering af § 5 stk. 3. 

Skal borgerservice virkelig vente på at borgerne selv henvender sig til kommunen om 

fødsel eller tilknytning? I dag foregår det automatisk fra CPR-registeret.  

Dette høringssvar har været under behandling i Familieudvalget.” 

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles Familieudvalget at: 

 Godkende høringssvaret 

 At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse 

til Selvstyret 

 

Familieudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 11. juni 2015 godkendt administrationens indstilling. 

 

Indstilling 

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at: 

 Godkende høringssvaret 

 At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse 

til Selvstyret 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt.  

 

Bilag 

1. Forslag til: Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger 

2. Bemærkninger til boligsikringsloven DK 

3. Høringsbrev Boligsikring DK 
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Punkt 10 Høring af lovforslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension 

 

Journalnr.  43.01.00 

 

Baggrund 

Høring om forslag til ny lov om alderspension sendes til kommunerne med ønske om 

bemærkninger til forslaget. Bemærkninger sendes til Selvstyret senest den 24. juni 2015. 

Loven er en reform af Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension.  

Grønland står over for en række udfordringer på pensionsområdet. 

Forslaget skal ses på baggrund af behovet for en mere tidssvarende, økonomisk og socialt 

bæredygtig alderspension. Reformen skal fremtidssikre alderspensionen og samtidig sikre 

rimelige økonomiske vilkår for alderspensionisterne 

 

Regelgrundlag  

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension. 

 

Faktiske forhold  

Hovedpunkter i forslaget: 

 

 Med lovforslaget stiger pensionsalderen gradvist fra de nuværende 65 år til 67 år i 

2021. 

  

 Det foreslås, at kommunalt visiteret hjemmehjælp til alderspensionister vil være 

vederlagsfrit for alderspensionisten, når hjemmehjælpen er nødvendigt for, at 

alderspensionisten kan forblive i eget hjem.  

 

 Der ændres med lovforslaget i beregningsgrundlaget, så alderspension 

fremadrettet beregnes på baggrund af aktuel indkomst. Aktuel indkomst er et mere 

retvisende indkomstgrundlag, der er i bedre overensstemmelse med borgerens 

aktuelle indkomst på tidspunktet for udbetalingen af alderspension.  

 

 Det foreslås, at alderspension fremadrettet vil bestå af et grundbeløb og et 

pensionstillæg. Grundbeløbet vil være uafhængigt af en eventuel partners 

indtægt, og nedtrappes kun på grund af pensionistens egen indtægt. 

Pensionstillægget nedtrappes på baggrund af pensionistens og eventuel partners 

indtægt 

 

 Det foreslås, at tillæg til alderspensionister fremadrettet vil bestå af et børnetillæg, 

handicap- og helbredstillæg samt et økonomisk tillæg.  

 

 Med lovforslaget foreslås det, at alderspension ikke nedsættes ved ophold på 

institutioner, når der er tale om et midlertidigt ophold. Såfremt opholdet ikke er 

midlertidigt, vil alderspensionen blive nedsat.  

 

 Det foreslås, at alderspension og eventuelle tillæg kan gøres til genstand for udlæg 

for gæld til offentlige myndighed. Private kreditorer vil som hidtil være udelukket fra 
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at gøre udlæg i alderspensionen 

 Den nuværende alderspensionslovgivning opererer med 8 forskellige satser. Med 

loven foreslås dette forsimplet ved at anvende en sats til enlige, og en sats til 

pensionister i parforhold. Herved opnås en højere grad af ligestilling af alle 

alderspensionister. 

Med lovforslaget foreslås det at alderspensionister i parforhold, hvor 

alderspensionisten og partner har en årlig indkomst under kr. 200.000, anses som 

enlig.  

 

Læs mere om ændringerne i bilag 2.  

 

Med loven indføres en kontrolpligt for forvaltningen til at føre tilsyn med den udbetalte 

alderspension og eventuelle tillæg.  

 

Pensionisternes udvikling fra 2011 til 2014 i Qeqqata Kommunia. 

Ukioq 2010 2011 2012 2013 2014 

Katillugit  701 719 723 733 740 

 

Pensionisters forventede udvikling i Qeqqata Kommunia.  

Ukiut 2015 2020 2024 

Katillugit 755 857 929 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Alderspensionister vil blive mere selvbærende. Dette svarer godt til kommunens ønske om 

ansvarsfulde borger.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Reformen forventes at medføre merudgifter i det første år for reformens implementering. I 

de efterfølgende tre år vil merudgiften være faldende mod nul, men i løbet af fjerde år vil 

reformen medføre besparelser i forhold til den gældende alderspensionsordning. 

Samlet set vil de forhøjede takster og højere grænser for aftrapning af pensionen betyde 

merudgifter, mens forøgelsen af pensionsalderen, de forventede forbedrede vilkår for 

egenfinansierede pensioner, herunder de forventede arbejdsmarkedspensioner etc., vil 

bidrage til at reducerer udgifter etc. Det er således af afgørende betydning, at der i 

opfølgning på reformen af alderspensionsloven fokuseres på at styrke opsparingen til 

pensionsalderen via egne pensionsordninger og arbejdsmarkedspensioner.  

 

Tabel. Samlede konsekvenser af alderspensionsreform ved ikrafttræden 1. januar 2016 

            2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

 

--- mio. kr. --- 

Gældende 

alderspension 387,27 396,26 406,29 417,46 430,03 508,04 581,08 671,74 678,55 

Ændret 

struktur 44,07 40,69 41,68 42,72 43,98 46,53 55,92 65,38 68,18 
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Ændret 

pensionsalder 0,00 -40,04 -41,40 -43,57 -45,11 -102,69 

-

115,16 

-

100,61 -82,17 

Samlet effekt 44,07 0,65 0,28 -0,85 -1,13 -56,16 -59,24 -35,22 -13,98 

Udgifter 

alderspension 431,33 396,90 406,57 416,61 428,90 451,88 521,84 636,52 664,57 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har udformet følgende høringssvar: 

 

”Høringssvar vedrørende lovforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om 

alderspension: 

 

Qeqqata Kommunia har følgende bemærkninger til lovforslaget. 

Qeqqata Kommunia ønsker en præcisering af § 1. Ældreområdet har svært ved at 

gennemskue, hvem der kan søge om tidligere pension når det er fyldt 65. Som det ser ud 

nu, kan alle der har sliddet søge om pension, når de er fyldt 65 år indtil 2017. 

 

Qeqqata Kommunia vurderer at, § 12 vil medføre flere henvendelser fra 

alderspensionister. Dette vil medføre øgede arbejdstimer, især når alderspensionen skal 

reguleres hvert år og ved økonomiske og personlige ændringer hos alderspensionisten.  

 

Lovforslaget vil medføre en del ændringer, især økonomiske ændringer. Derfor ønsker 

Qeqqata Kommunia at ældreområdets medarbejdere skal på kursus ligeså snart loven 

træder i kraft. 

 

Dette høringssvar har været under behandling i Familieudvalget. 

  

Administrationens indstilling 

Det indstilles Familieudvalget at: 

 Godkende høringssvaret 

 At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse 

til Selvstyret 

 

Familieudvalgets behandling af sagen 

Udvalget har på sit møde den 11. juni 2015 besluttet følgende høringssvar: 

 

Ændringsforslagets følger ønskes redegjort: 

- Skattemæssige følger  

- Indflydelser på kommunens økonomi  

- Hvilke økonomiske fordele vil der være for pensionisten ved stigning af 

pensionsalderen  

- Administrative konsekvenser  
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Indstilling 

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse følgende høringssvar: 

 Godkende høringssvaret 

 At tilføje eventuelle kommentarer, der indarbejdes i høringssvaret inden indsendelse 

til Selvstyret 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

Det skal efterstræbes at tjenestemands pensionister o.l. skal forblive i landet. 

 

Bilag 

1. Forslag til: Inatsisartutlov om alderspension 

2. Bemærkninger til alderspensionsloven 

3. Høringsbrev Alderspension 
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Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. juni 2015 

 

Journalnr. 03.00 

 

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale 

 

Maniitsoq: 

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Området for Teknik og Miljø Uiloq Heilmann Møller Diplomingeniør 
1. maj 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Karina Ann Hansen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Morten Kristensen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Najannguaq H. Nielsen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Miki Olsen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Maalia Willumsen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Sara Quist Nielsen Lærer 
1. august 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Paornanguaq Isaksen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Paneeraq Nielsen Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Inukkuluk Brandt Lærer 
1. juli 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Birthe Lyberth Lærer 
1. august 2015 

Kilaaseeqqap Atuarfia Henne Efraimsen 

Poulsen 

Lærer 
1. august 2015 

 

2. Fratrædelser  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Neriusaaq Edvard Johansen Medhjælper 
31. maj 2015 

 

3. På orlov  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

Atuarfik Kilaaseeraq Helene Heilmann Forskolelærer 
1. august 2014 til og 

med 31. juli 2015 

Økonomi Området Dina Olsen Souschef 
1. april 2013 til og 

med 31. marts 2016 
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4. Rokeringer  

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

    

 

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq 

Arbejdsplads Navn Stilling 

 

Ansættelsesdato Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personale

bolig pr.  

       

 

Sisimiut:  

 

1. Ansættelser 

Arbejdsplads Navn Stilling Ansat pr. 

Qinnguata Atuarfia Jens Scharnberg Skoleinspektør 1. juli 2015 

Qinnguata Atuarfia Karen Scharnberg Lærer 1. juli 2015 

Qinnguata Atuarfia Svend Erik Thomassen Lærer 
1. august 2015 

Qinnguata Atuarfia Julianne Fleischer Lærer 
1. august 2015 

Økonomi Området Marianne Ferdinandsen Overassistent 
1. juni 2015 

Integreret daginstitution 

Kanaartaq 

Sørine S. Reimer Socialhjælper 
1. juni 2015 

Stabsfunktion Rasmine Johansen Tolk 
1. juni 2015 

Qinnguata Atuarfia Laila Knudsen 

Thomassen 

Lærer 
1. august 2015 

 

2. Fratrædelser 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Fratrådt pr. 

Vuggestuen Nuka  Judithe Svane Souschef 
31. juli 2015 

Minngortuunnguup Atuarfia Malik Egede Timelærer 
31. juli 2015 

Minngortuunnguup Atuarfia Ane Pipalik Olsen 

Rasmussen 

Timelærer 
31. juli 2015 

Nalunnguarfiup Atuarfia Pani Rosing Lærer 
31. juli 2015 

Nalunnguarfiup Atuarfia Kirstine Kreutzmann Lærer 
31. juli 2015 
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3. På orlov 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

Qinnguata Atuarfia Sigrid Dahl Lærer 
Fra 1. august 2013 til 

og med 31. juli 2015 

 

4. Rokeringer 

Arbejdsplads Navn Stilling 
Periode 

Nalunnguarfiup Atuarfia Agapeta Skifte 

Jensen 

Lærer 1. maj 2015 

Itillip Atuarfia 
Justa Larsen Lærer 1. juli 2015 

Itillip Atuarfia 
Jacob Nielsen Storch Skoleleder 1. juli 2015 

 

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut 

 

 

6. Langtidssygemeldt 

Arbejdsplads Navn Stilling Periode 

Minngortuunnguup 

Atuarfia 

Seth Berthelsen Lærer Fra 2012 - ? 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Indstilling taget til efterretning. 

Bilag 

  

Arbejdsplads Navn Stilling Ansættelses-

dato 

Antal 

rum 

Vakantbolig 

 

Personale-

bolig pr. 

Området for 

Økonomi  

Claus 

Espersen 

Økonomich

ef 

1. juni 2015 3 Kussangasoq 

45 

Ikke endnu 

Atuarfik 

Qilalugaq 

Aqqalu 

Christensen 

Lærer 1. maj 2015 2 Umiivitsiaq 7 Ikke endnu 

Området for 

Uddannelse 

Annga 

Lynge 

Uddannels

eschef 

1. juni 2015 3 Umiivitsiaq 20 Ikke endnu 

Minngortuunn

guup Atuarfia 

Jenseeraq 

Ingemann 

IT konsulent 1. maj 2015 4 Umiivitsiaq 28 Ikke endnu 



Dagsorden af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2015, den 16. juni 2015 

 

 

 

34 

QEQQATA KOMMUNIA 

www.qeqqata.gl 

Telefon 70 21 00 

Telefax 70 21 77 
qeqqata@qeqqata.gl 

Punkt 12 Borgmesterbeslutning: Orientering om meddelelse af arealtildeling til byggefelt 

i B2 Sisimiut 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan for 

Qeqqata Kommunia 2012 – 2024, er byggefeltet ved siden af fællesværkstedet 

annonceret ledigt, med henblik på at skabe mulighed for etablering af byggeri til 

havnerelaterede funktioner. 

Fokus har været at skabe grundlag for at der kan opføres en ny fiskefabrik med henblik på 

at sikre nye arbejdspladser i Sisimiut. 

  

Regelgrundlag  

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

2010, om planlægning og arealadministration. 

 

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunia har ved annonce i Sivdleq annonceret byggefelt til havne funktioner 

på den østlige del af Sisimiut havn ledigt i en periode på 14 dage, med seneste 

ansøgningsfrist den 27. maj 2015 

Ved ansøgningsfristens udløb er der fremkommet 3 ansøgninger fra den samme ansøger 

men gennem 3 forskellige firmaer. Da det blev klart at der reelt kun var en ansøger og der 

ikke ville blive tale om lodtrækning trak ansøger de 2 ansøgninger og Qeqqata Kommunia 

står tilbage med en ansøger. 

 

Ansøger er Enoksen Seafood, der med firmaet Kangaamiut Seafood som medejer med 

ansøgningen dokumenterer deres seriøsitet. 

Som noget nyt har kommunen i henhold til Planloven, i forbindelse med annonceringen af 

byggefelter i havneområdet stillet krav om at ansøger dokumenterer dels en teknisk 

parathed, dels en økonomisk parathed. Disse krav er opstillet for at kommunalbestyrelsens 

intentioner med byggefeltet effektueres så hurtigt som muligt og at rammerne udfyldes så 

godt som muligt. 

 

Enoksen Seafood har for at dokumentere den tekniske parathed vedlagt et projekt der 

angiver et byggeri i 2 etager der næste udfylder byggefeltets rammer. 

Kommuneplantillægget angiver en byggemulighed i 3 etager. Projektet har været drøftet 

med OTM for så vidt indpasningen på byggefeltet, bygningskonstruktioner og kloak 

tilslutning og Nukissiorfiit, der redegør for at man er i stand til at levere vand og strøm til 

projektet. Det anføres at der er en udfordring i forhold til en øget snelast på 

fællesværkstedets tag altså nabobygningen på grund af byggehøjden, men det findes 

der en løsning på. 

Med hensyn til den økonomiske parathed fremsender ansøger en erklæring fra Sydbank 

som er Kangaamiut Seafoods bankforbindelse, om at virksomheden er i stand til 

økonomisk at håndtere såvel opførelse som drift af en ny fiskefabrik, på byggefeltet. Det 

samlede byggeri med inventar forventes at beløbe sig til 30 mio. kr.  
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For at underbygge sin seriøsitet, har Kangaamiut Seafood indkøbt et indhandlingsskib, som 

allerede for indeværende sæson kan indsættes i Sisimiut området for at forbedre fiskernes 

muligheder for at indhandle deres fangst indtil fiskefabrikken er klar til at modtage fiskernes 

fangst. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Med en ny fiskefabrik forbedres fiskerne mulighed for at sikre en god indtjening på deres 

fangster og dermed en bedre økonomisk bæredygtighed. Fiskefabrikken vil også 

indebære at havnens arealer udnyttes mere intensivt og dermed sikrer en bedre 

udnyttelse af de offentlige investeringer i havneanlæggene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Arealtildelingen har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for 

Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført 

ved bygherres foranstaltning. 

Der vil dog kunne forekomme omkostninger til at sikre nye oplagsarealer til det fiskeudstyr 

der er oplagret på det areal hvor fabrikken skal opføres.  

En tidligere arealtildeling til Polarentreprise er tilbagetaget, begrundet i Polarentreprises 

manglende opfyldelse af tidsfrister. Sagen har været påklaget og Qeqqata Kommunia 

har fået medhold. 

Den midlertidige arealtildeling til Royal Greenlands palleoplag indeholder retningslinjer om 

at arealtildelingen kan tilbagetages hvis Qeqqata Kommunia skulle få behov for arealet. 

Den eneste udgift der i denne del vil kunne påregnes er, at kommunen bør stille et nyt 

areal til rådighed for Royal Greenland til palleoplag. Flytning af hegn m.v. skal foretages 

af RG for egen regning. 

 

Da der kun er indkommet en ansøgning, der opfylder kravene opstillet i forbindelse med 

tildeling af arealet, så er der reelt ingen mulighed for at give afslag.  

Såfremt der havde været tvivl om en ansøger opfyldte kravene, og administrationen ikke 

kunne fremskaffe yderligere dokumentation, kunne der blive tale om at der skulle 

foretages en vurdering i Økonomiudvalget. Det er ikke tilfældet. 

Såfremt der havde været flere ansøgere, der opfyldte kravene, skulle der have været 

foretaget lodtrækning mellem ansøgerne. Det er ikke tilfældet. 

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering at den fremsendte ansøgning opfylder kravene i 

plangrundlaget og da de er eneste ansøger skal kommunen meddele Enoksen Seafood, 

at de har fået tildelt arealet. 

 

Administrationens indstilling  

Administrationen indstiller, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget godkender,  

- at Enoksen Seafood tildeles arealet 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 3. juni 2015 på vegne af Økonomiudvalget,  

- at Enoksen Seafood tildeles arealet 
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Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Indstilling taget til efterretning. 

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om sagen ved næstkommende møde. 

 

Bilag 

1. Arealansøgning fra Enoksen Seafood.  
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                   Punkt 13 Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende Kloakrenovering år 2015     

Sisimiut og Maniitsoq. 

Journalnr. 06.03.0,3 konto 72-41 

Baggrund 

Kommunerne fik i 1998 overdraget hovedkloakkerne fra Hjemmestyret. Grundet 

kloakkernes mangelfulde tilstand, har der været aftalt et renoveringsbeløb i perioderne 

2005-2009 og 2010-2014 som del af bloktilskudsaftalen. 

 

Der er underskrevet bloktilskudsaftale mellem KANUKOKA og Naalakkersuisoq for år 2015, 

hvor det fremgår under pkt. 7 (bilag 1), at kommunerne modtager et beløb på 21,5 mio. 

kr. til kommunernes kloakrenovering.  

 

Der indgik ikke i bloktilskudsaftalen en fordeling mellem kommunerne, men Kanukoka har 

efterfølgende meddelt, at beløbet fordeles efter KANUKOKAS nøgletal (bilag 2). 

 

Regelgrundlag  

Kloakrenoveringsbeløbet må kun anvendes til hovedkloakker anlagt før 1998. 

Kloakrenoveringsbeløb anføres som anlægsbevillinger under konto 7-området. 

 

Faktiske forhold 

Følgende 2 anlægskonti oprettes for opgaven i budget 2015-2019, og beløb 

tillægsbevilges konto 7-området fra bloktilskudsbeløb  

 

Fordeling mellem Sisimiut og Maniitsoq er ifølge Kanukokas %-sats, men kommunen kan 

søge Kanukoka om ændret fordeling, hvis konkrete renoveringssager giver grundlag 

herfor, blot det samlede beløb på 3,444 mio. kr. overholdes. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er et af indsatsområderne i bæredygtighedsprojektet at forbedre kloakeringen, så 

udledning af gråt spildevand på terræn kan undgås. Fortsættelse af 

kloakrenoveringsarbejderne vil forbedre vores kloaknet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Beløb til kloakrenovering er en del af bloktilskudsaftalen, og kommunen skal med 

anlægsregnskaber efterfølgende dokumentere, at kommunen har brugt 

kloakrenoveringsmidlerne på opgaven. 

 

Da indtægten er tilgået kommunerne med bloktilskuddet uden at det var opgjort, hvad 

hver kommune forventedes at anvende på kloakrenovering, så blev kun indtægten og 

ikke udgiften indarbejdet i budget 2015. Det svarer derfor til en tillægsbevilling i henhold til 

følgende tabel: 

 

Budget 2015-2019 

Konto  Konto nr, Anlægsudgifter 

Kloakrenovering Sisimiut  72-41-12 2.476.000 kr. 

Kloakrenovering Maniitsoq  72-41-22    968.000 kr. 

Kloakrenovering i alt  72-41 3.444.000 kr. 
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Administrationens vurdering 

Som presserende kloakrenoveringsopgaver der skal udføres i Sisimiut i år er: 

1. Utæt ledning ved Aqqusinersuaq ved Blok 6, 

2. Ledning med bagfald ved Aqqusinersuaq ved Muunup Aqq. 

3. Kloakpumpebrønd ved forsamlingshus med driftsproblemer, utæt, 

4. Ledning under Glahnsvej med ringe fald grundet sætninger af terræn. 

For de 2 første opgaver har der været udarbejdet projekt og holdt licitation 27.4.2015 til A-

overslag 1,5 mio. kr. 

 

Som presserende kloakrenoveringsopgaver, der skal udføres i Maniitsoq området i år er: 

A. Kangaamiut  

 

Administrationens indstilling  

Det indstilles til borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen  

- at godkende, at der gives tillægsbevilling til kloakrenovering på 3,444 mio. kr. jf. 

ovenstående tabel for hvert år i perioden 2015-2019  

- at arbejdet med kloakrenovering igangsættes 

 

Borgmesterens behandling af sagen 

Borgmesteren besluttede den 2. Juni 2015 på vegne af økonomiudvalget,  

- at godkende, at der gives tillægsbevilling til kloakrenovering på 3,444 mio. kr. jf. 

ovenstående tabel for hvert år i perioden 2015-2019  

- at arbejdet med kloakrenovering igangsættes. 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. bloktilskudsaftale 2015. 

2. mail fra Kanukoka om beløbsfordeling. 
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Punkt 14 Havneforhold i Sisimiut 

Journalnr. XX.XX  

 

Baggrund 

Marius Olsen har fremsendt 3 forespørgsler vedr. havneforhold i Sisimiut til 

kommunalbestyrelsens møde d. 28. maj 2015. Alle 3 sager blev videresendt til Teknik- og 

Miljøudvalget. 

 

De 3 sager vedrører 

1. Omstrukturering af inderhavnen 

2. Etablering af oplagsplads for fiskeriudstyr 

3. Placering af fællesværksted 

 

Regelgrundlag  

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

Faktiske forhold 

Qeqqata Kommunalbestyrelse har d. 26. februar og d. 30. april 2015 endeligt godkendt 

henholdsvis kommuneplantillæg nr. 4 og 5 om havneområdet i Sisimiut 

 

Efterfølgende er de nye byggefelter i planerne blevet udbudt. Ingen ansøgte opførelse af 

permanente anlæg i den vestlige del (kommuneplantillæg nr. 4) og én ansøger ansøgte 

opførelse af fiskefabrik i den østlige del (kommuneplantillæg nr. 5). Ansøger til byggefeltet 

i den østlige del har fået arealreservation til arealet, da ansøger opfyldte de tekniske og 

økonomiske krav. 

 

Omstrukturering af inderhavnen 

I forbindelse med høring af kommuneplantillæg har kommunen været i dialog med 

brugerne af havnen og særligt inderhavnen i Sisimiut. Der har dermed været opfølgning 

på de møder, som kommunen har afholdt med erhvervslivet, herunder fisker- og 

fangerforeningerne  ifm. anlæggelsen af den nye kommunehavn. Ved anlæggelsen af 

kommunehavnen blev adgangsforholdene mellem kommunekajen/RG området og 

atlantkajen/RAL området forbedret, men det betød også mindre plads i inderhavnen. 

 

Allerede den gang blev det foreslået, at fisker- og fangerforeningen overtog 

pontonbroerne i Inderhavnen. Trods en god dialog med foreningerne også om 

overtagelse af brættet og fangsthytter, så havde foreningerne forbehold, når de faktiske 

planer skulle gennemføres.   

 

Forslaget om overtagelse af pontonbroer har kommunen gentaget på brugermøderne 

med fisker- og fangerforeningerne i høringsperioderne i 2015. Det er blevet foreslået, at 

inderhavnen forbeholdes erhvervsjoller/-både/-skibe. Forslaget om fiskeri- og 

fangstforeningernes overtagelse af pontonbroer og forbeholdelse af inderhavnen for 

erhvervet arbejdes der videre med og tages op på brugermøder i sommeren 2015. 
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Etablering af oplagsplads for fiskeriudstyr 

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæggene nr. 4 og 5 har 

administrationen arbejdet på at finde alternative oplagspladser, idet byggefeltet i den 

østlige del er placeret på eksisterende oplagspladser. Dette emne har også været drøftet 

på både borgermøderne og brugermøderne.  

 

Overordnet har der været enighed om, at det er hensigtsmæssigt at inddrage 

oplagspladsen på kommunehavnen som midlertidigt oplagsplads for fiskerierhvervet. Her 

er selvsagt gode forhold for de større fiskeriskibe, som havnen er anlagt med henblik på.  

Samtidig har oplagsmuligheder ved Inderhavnen for mindre både været undersøgt. Den 

bedste placering er vurderet til at være foran værftet, hvorfor der har været fokus på at 

få flyttet nogle både, der i årevis har ligget på arealet og forhindret en mere aktiv 

udnyttelse af området. 

 

Et tredje område for oplagsplads for tilknyttede havneerhverv er også fundet ved den 

nyligt udsprungne plads foran RAL og KNI. Her har der primært været fokus på forbedring 

af udlevering fra pakhuset og parkeringsforhold, men der er også plads til oplag, der har 

behov for at være tæt på Atlantkajen. 

I forbindelse med arealtildeling af byggefeltet i den østlige havn, så er de hidtidige 

brugere af arealet blevet bedt om at flytte deres oplag i den nærmeste fremtid til bl.a. de 

3 ovennævnte områder (kommunehavnen, foran værftet og i svinget foran RAL). 

 

Placering af fællesværksted 

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har fiskeindustrien ytret 

interesse for at overtage kommunens fællesværksted. Det er derfor indarbejdet, at 

fiskefabrikken på sigt kan overtage fællesværkstedet og arealet. I forbindelse med 

udarbejdelsen af kommuneplantillægget lykkedes det ikke at finde en placering på 

hverken kort eller lang sigt for et nyt eller alternativt fællesværksted. 

 

Et fællesværksted bør med fordel ligge ved Inderhavnen, og eneste anden kommunale 

bygninger i området er de gamle pakhuse og værftet. Pakhusene kan ikke bruges, og 

værftet er for nuværende udlejet/anvendt til anden side. Alternativer i form af opførelse 

på ubrugte arealer vil være de omtalte oplagspladsmuligheder. Eller køb af 

private/selvstyrejede bygninger i området. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er bæredygtigt, at havneområdet forbeholdes havnerelateret erhverv, og der 

fortættes og prioriteres muligheder til så mange forskellige interessenter så muligt. Dermed 

bliver de havgående erhverv så differentierede som muligt, så byens og kommunens 

økonomi ikke bliver afhængig af få erhvervsdele. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der synes ikke væsentlige konsekvenser for kommunens administration og den direkte 

forbundne økonomi. Men udvikling af erhvervslivet vil generere arbejdspladser og 

skatteindtægter.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde videre med 

Marius Olsens 3 forslag. 
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Administrationens indstilling 

Administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget godkender, 

 

at midlertidige oplagspladser på kommunehavnen og foran RALs pakhus forbeholdes 

fiskerierhvervet  

at midlertidige oplagspladser foran værftet forbeholdes oplag fra småbåde og joller  

at der arbejdes videre med at overdrage kommunens pontonbroer til fiskeri- og 

fangerforeningerne 

at der arbejdes videre med at forbeholde inderhavnen for de havgående erhverv 

at der fokuseres på at finde en alternativ placering til kommuneværkstedet ved 

Inderhavnen   

 

Teknik og Miljøudvalgets behandling af sagen 

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

 

Indstilling 

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Sagen taget til efterretning. Det skal undersøges om relevante ovenstående punkter kan 

bruges i hele kommunen. Sagen skal køres som hastesag. 

 

Bilag 

1. E-mail nr. 1 fra Marius Olsen af 3. maj 2015 

2. E-mail nr. 2 fra Marius Olsen af 3. maj 2015 

3. E-mail nr. 3 fra Marius Olsen af 3. maj 2015 
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Punkt 15 Eventuelt 

 

Bitten Heilmann spurgte hvem der har tilsynspligten for faldefærdige huse i Ole Petersenip 

Aqqutaa. Ole Hermansen oplyste at husene tilhører Selvstyret. Der skal rettes henvendelse 

til Selvstyret om nedrivning af husene. 

 

Siverth K. Heilmann informerede om sager i Inatsisartut. 

 

Borgesteren informerede om udligningsordning. 


