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Mødet startet kl. 8:35 

 

Deltagere: 

Siumut Evelyn Frederiksen, Ruth Heilmann, Frederik Olsen 
 

Atassut Anna Karen Hoffmann 

 

 
Partii Naleraq Malene Ingemann 

 

 
 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: 

 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

 

Godkendt 

 

 

Ruth Heilmann har en forespørgsel omkring svømmehallen og Frederik Olsen har en 

forespørgsel under eventuelt. 

Frederik Olsen meddeler, at han ikke kan deltage under pkt. 8. 

 

Frederik Olsen – opfodrer til, at man fremsender dagsordenspunkterne i henhold til 

forretningsordenen 
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Økonomisager 

 

 

 

Punkt 02 Økonomirapport for Området for Sisimiut, Ultimo oktober 2017. 

Journal nr. 06.01.02 

 

Baggrund 

Området for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Sisimiut vedlægger hermed 

økonomirapporten for ultimo oktober måned 2017.11.27 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget i den 9 måned skal ligge på 83,33 % 

 

Konto 5 – Uddannelse Sisimiut + Bygder. 

 

 
 

Uddannelse og Kultur i Sisimiut har en bevilling på 149.855 mio. kr. forbruget er i alt på 125.374 

mio. kr. det svare til et forbrug på 83,7 %. 

 

Konto 50 Dagforanstaltninger for børn og unge Sisimiut + Bygder. 

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 84,6 % 

 

Konto 51 Skolevæsenet Sisimiut + Bygder. 

Skolevæsenet ligger på 83,6 %. Fælles for alle skoler er, at der er betalt for abonnementer og 

serviceaftaler for kopimaskiner, skoleintra for resten af året, samt at der er indkøbt diverse 

inventar og til kontorhold. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Sisimiut + Bygder. 

Fritidsvirksomhed konto 53 ligger på 87,8 %. Fritidsundervisning Kangerlussuaq har et forbrug 

på 80,3 %. Fritidsklubber inkl. Svømmebadet Sisimiuts forbrug ligger samlet på 84,4%. der 

vil stadig være udgifter i form af El og Varme. 

Amerloq har overforbrug for Olie på 179,8 % . 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

5

50 44.952 44.989

51 79.794 80.294

53 10.212 10.162

55 1.397 1.397

56 2.146 2.728

59 10.160 10.285

5 148.661 149.855UNDERVISNING OG KULTUR 694 500 125.374 24.481 83,7

FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER

0 125 9.364 921 91,0

MUSEUM 582 0 815 1.913 29,9

BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 1.086 311 77,8

FRITIDSVIRKSOMHED 0 -50 8.917 1.245 87,8

SKOLEVÆSENET 0 500 67.120 13.174 83,6

UNDERVISNING OG KULTUR

DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE

112 -75 38.072 6.917 84,6

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1000 kr) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 55 Biblioteksvæsen Sisimiut + Bygder. 

Biblioteksvæsenet konto 55 ligger på 77,8 % men diverse kontorudgifter har overforbrug fordi de 

bruger stor mængde af blæk og toner, samt rengøringsselskab/renovation og diverse 

fremmede tjenesteydelser/fornyelse af Bibliomatik. 

 

Konto 56 Museum Sisimiut + Bygder. 

Museum ligger på 29,9 %. 

Konto 59 Forskellige kulturelle & oplysninger. 

Forskellige kulturelle & oplysninger ligger på 91,0 %. fordelingskonto har overforbrug fordi de 

har givet tilskud til årets idrætsfolk og der er mange aktiviteter i sportsforeninger. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapport for ultimo 

oktober 2017 tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Indstillingen taget til efterretning. 

Bilag: 

1. Balance for og til og med Ultimo oktober 2017. 
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Punkt 03 Økonomirapport for Området for uddannelse i Maniitsoq, ultimo oktober 2017. 

Journalnr. 06.01.02 

Baggrund 

Område for Uddannelse, Sundhed, Fritid og kultur i Maniitsoq vedlægger hermed 

økonomirapporten for ultimo oktober måned 2017. 

 

Regelgrundlag 

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget i den 9. måned skal ligge på 83,33 %. 

 

Konto 5 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder. 

   
Bud

g
e
t 

Till
æ
g 

Ompl
a
c
. 

Bevil
g
e
t 

Forbr
u
g 

Rest Forbr
u
g 

Kon
t
o 

Kontonavn (1.00
0 
k
r
) 

(1.00
0 
k
r
) 

(1.000 
k
r
) 

(1.000 
k
r
) 

(1.000 
k
r
) 

(1.00
0 
k
r
) 

i % 

         

5 SKOLEVÆSEN OG 
KULTUR 

       

50 DAGFORANSTALTNING
ER FOR BØRN  

22.2
7
2 

0 151 22.42
3 

18.30
2 

4.12
1 

81,6 

 
INSTITUTION FOR 

UNGE 

       

51 SKOLEVÆSENET 47.3
5
1 

400 -501 47.25
0 

34.68
0 

12.5
7
0 

73,4 

53 FRITIDSOMRÅDET 4.80
3 

0 546 5.349 4.394 955 82,2 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 930 0 0 930 674 256 72,4 

56 MUSEER 1.11
6 

0 0 1.116 910 206 81,5 

59 KULTUR OG  3.23
8 

0 -196 3.042 3.090 -48 101,6 

 
FOLKEOPLYSNING 

       

         

5 SKOLEVÆSEN OG 
KULTUR 

79.7
1
0 

400 0 80.11
0 

62.04
9 

18.0
6
1 

77,5 

         

 

Uddannelse og kultur i Maniitsoq har en bevilling på kr. 80.110, forbruget er i alt på kr. 62.049 

mio. Det svarer til et forbrug på 77,5 %. 

 

Konto 50 Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder. 

 

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 81,6 %.  
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Generelt for daginstitutioner, skyldes mindreforbruget pirmært følgende:  

 

Forbruget for månedslønnede har mindreforbrug på grund af personaleudskiftning i 

daginstitutionernen Naja i Kangaamiut, Naasunnguit Napasoq og Fritidsklubben Angaju.  

For nogle kontier der har merforbrug, skal der udarbejdes en omplaceringssag. 

 

Konto 51 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder. 

 

Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenets forbrug ligger på 73,4 %.  

 

Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 71,4 %. 

Generelt set er der mindre forbrug for Atuarfik Kilaaseeraq, som primært skyldes lærermangel.  

Konti, der har et registreret merforbrug er primært rengøring, buskort for skoleelever og 

madpakkeordningen. 

 

Status for bygdeskolernes forbrug: 

Kangaamiut atuarfiat 75,0 %, mindreforbruget skyldes følgende: 

Vikarforbrug, timelønnede og 

overarbejde for månedslønnede. 

Napasoq 71,9 %, som skyldes, at der er mindreforbrug under løn, da der kun har været 1 lærer det 

første halve år. 

Atammik 97,3 %, merforbruget skyldes primært: 

At der er en lærer der er sygemeldt, hvorfor vi har et større vikarbrug. 

 

Forbruget på konto 51-11-20 Kollegier og skolehjem ligger på 69,8 %. 

Mindreforbruget skyldes primært: 

Personaleudskiftning blandt månedslønnede, udgifter til forplejning, samt  

At den ene af kollegiebygningerne er udlejet. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Maniitsoq + bygder. 
 

Fritidsvirksomhed: konto 53 forbruget ligger på 82,2 %. 

 

Den største difference i forhold til forbruget for septembaer under konto 53 er, lønudgifter og 

generelt driftududgifter. 

53-01 Musikskolen, forbruget ligger på 69,4 %. 

53-03 Fritidsklubber forbruget ligger på 66,5%, Børneklubben i Maniitsoq.  

   115,9 %  Ungdomsklubben i Maniitsoq. 

   Kangaamiut ungklub 85,8 %. 

   Napasoq klub 29,6%. 

   Atammik klub 49,3 %. 

 

Forbruget under 53-06 ligger kun på 73,8 %, men iht. planerne vil midlerne blive benyttet fra 

efteråret. 

 

Konto 55 Biblioteksvæsen Maniitsoq + Bygder. 

 

Biblioteksvæsen: Forbruget på konto 55 ligger på 72,4 %. 
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I Maniitsoq ligger den på  74,3 %, for oktober måneden bliver udgifter for månedslønnede fuldt 

benyttet og derimod er der mindreforbrug under timelønnede. 

I år ligger forbruget under materialer på kun 19,4%. 

Bygdernes forbrug:  
Kangaamiut 31,4 %  

Napasoq  9,9 % 

Atammik 93,2 % 

 

Konto 56 Museum Maniitsoq + Bygder. 

 

Museum: Forbruget på konto 56 ligger på 81,5 %. 

 

Forbrug i Maniitsoq 84,5% 

Forbrug i Kangaamiut 47,9% 

I slutningen af oktober, er der ansat en ny tilsynsførende for Kangaamiut Museum. 

 

Konto 59 Kultur Maniitsoq + Bygder. 

 

Forskellige kulturelle og folkeoplysninger: konto 59 forbruget ligger på 101,6 %.  

 

For merforbruget skyldes primært to følgende, renovering af gamle bygninger og tilskud til 

idrætsrejser. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapport for ultimo 

oktober 2017 tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Indstillingen taget til efterretning. 

Bilag: 

Balance for til og med ultimo oktober 2017. 
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Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Sisimiut 

Journal nr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 5. 

 

Regelgrunlag 

Qeqqata Kommunia ’s kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Der er behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

    Budget 
Ompl

ac. 
Ny Budget 

Kont

o 
Kontonavn (1.000 kr) 

(1.00

0 kr) 
(1.000 kr) 

      
 

  

5 UNDERVISNING OG KULTUR   
 

  

50 DAGFORANSTALNINGER    
 

  

  FOR BØRN OG UNGE 44.989 429 45.418 

51 SKOLEVÆSENET 80.294 -922 79.372 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 10.162 435 10.597 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 1.397 0 1.397 

56 MUSEUM 2.728 0 2.728 

59 FORSKELLIGE        

  KULTURELLE & OPLYSNINGER 10.285 58 10.343 

          

5 UNDERVISNING OG KULTUR 149.855 0 149.855 

          

 

Ingen konsekvenser for Budget over konto 5 Sisimiut, der omplaceres kun i mellem konti, der 

er dog enkelte hvor man tager fra SKOLEVÆSENET TIL DAGFORANSTALTNINGER og 

fra SKOLEVÆSENET til FRITIDSVIRKSOMHED OG FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER. 

 

Indstilling. 

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur godkender 

omplaceringerne for konto 5 Sisimiut på år 2017 og sender sagen videre til økonomiudvalget. 

 

Afgørelse: 

Indstillingen godkendt. 

Bilag: 

Budgetomplacering Sis. USKFU 2017.XLS 
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Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Maniitsoq. 

Journalnr. 06.02.04 

 

Baggrund 

Området for Uddannelse i Maniitsoq søger om omplacering inden for konto 5. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

Der behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

    Budget Omplac. Ny Budget 

Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) 

      
 

  

5 UNDERVISNING OG KULTUR   
 

  

50 DAGFORANSTALNINGER    
 

  

  FOR BØRN OG UNGE 22.423 0 22.423 

51 SKOLEVÆSENET 47.250 -564 46.686 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 5.349 161 5.510 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN 930 -60 870 

56 MUSEUM 1.116 99 1.215 

59 FORSKELLIGE        

  KULTURELLE & OPLYSNINGER 3.042 364 3.406 

          

5 UNDERVISNING OG KULTUR 80.110 0 80.110 

          

 

Ingen konsekvenser for Budget over konto 5 Maniitsoq, der omplaceres kun i mellem konti. 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur godkender 

omplaceringerne for konto 5 Maniitsoq på år 2017 og sender sagen videre til økonomiudvalget. 

 

Afgørelse: 

Indstillingen godkendt. 

Bilag: 

Omplaceringsønsker for 2017.  
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Generelle sager 

Punkt. 06 Ansøgning om fortsættelse af den Decentrale pædagoguddannelse i Sisimiut. 2018-

2021 

 

Journalnr. 68.02.05 

 

Baggrund  

Administration er i dialog med SPS om opstart af et nyt hold, med opstart i 2018. 

Den decentrale pædagoguddannelse blev påbegyndt i 2008 i Qeqqata Kommunia og første hold 

afsluttede uddannelsen i 2011. Der har gennem årene været kørt 3 hold decentral 

pædagoguddannelseshold i Sisimiut – og med 3 forskellige slags betalingsløsninger. 

Det første hold betalte Qeqqata Kommunia fuld løn for de kommunale medarbejdere, både under 

uddannelsesophold og under praktik. 

Det gjorde Qeqqata Kommunia også på det efterfølgende hold, men her fik refunderet SU fra 

Selvstyret. I det nuværende hold er der imidlertid ingen lønbetalinger, så de får SU både under 

uddannelsesophold og under praktik.  I alle årene har kommunen stillet lokaler til rådighed for 

uddannelse. 

 

Regelgrundlag  

Kasse- regnskabs regulativet i Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Juni 2018 bliver 3. hold færdige og der er fra SPS et ønske om at der startes endnu et hold i Qeqqata 

Kommunia. SPS ønsker ligeledes at Qeqqata Kommunia genindfører udbetaling af løn af 

studerendes løn. 

 

Decentralpædagoger uddannet: 

Fra 2008 – 2011= 20 færdig uddannet 

Fra 2011 – 2015 = 16 færdig uddannet 

I alt                             36 færdig uddannet 

 

14 decentralpædagoger arbejder nu i daginstitutionerne under Qeqqata Kommunia (SIS+MAN) 

10 decentralpædagoger arbejder andre steder under Qeqqata Kommunia (Klub, skoler, familiecenter, 

alderdomshjem, Pisoq m.v.) 

4 decentralpædagoger arbejder på døgninstitution i Sisimiut (Selvstyret i Sisimiut, Gertrud Rask + 

Qasape) 

I alt arbejder 28 i Qeqqata Kommunia 

8 er rejst til andre byer. 

 

Fra 1.januar 2018 mangler 28 pædagoger i Qeqqata Kommunia daginstitutionerne. 

Sisimiut + Kangerlussuaq - 17 pædagoger 

Maniitsoq + bygder - 11 pædagoger.  

 

Derudover er der i Maniitsoq: 

Skolehjemmet 5 pædagoger. 

Skolepasning: 2 pædagoger. 

Selvstyreinstitutionen Elisibannguaq: 10 pædagoger. 

2 private børnehjem der også mangler pædagoger uden tal. 

 

Uddannelsen er uddannelsesstøtteberettiget på lige fod med andre uddannelser. Pædagoguddannelsen 

er en videregående uddannelse som skal tilgodese behovet for flere uddannede pædagoger inden 
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for det socialpædagogiske område. Den er tilrettelagt som en merituddannelse for uddannede 

socialhjælpere med erhvervserfaring, og er som sådan helt og holdent en selvstyreopgave, som 

kommunen tidligere har påtaget sig grundet den store pædagogmangel i Qeqqata Kommunia.  

 

Uddannelsen er som i tidligere udvalgsbehandlinger viser, en dyr løsning for Qeqqata Kommunia. 

Uddannelsen er 3-årig og til holdet der startede i 2008 har Qeqqata Kommunia sendt 

medarbejdere på den decentrale uddannelse med fuld løn i alle 3 år. I perioden 2011-2013 har 

kommunen haft lønudgifter på samlet Kr. 8,5 mio. kr. Uddannelsen løber over en 3-årig periode 

hvor kommunen tidligere har godkendt at deltagerne kan tage uddannelsen med fuld løn betalt af 

kommunen i hele den 3-årige periode. Hertil kommer at der skal findes vikarer som afløsning for 

de studerende.  

 

På daginstitutionsområdet i Maniitsoq er der mindst 7, der honorerer kravene, som gerne vil ansøge, 

selv om der kun ydes uddannelsesstøtte. Der er mindst 8, der honorerer kravene, som gerne vil 

ansøge, hvis uddannelsen kan tages med fuld løn. Derudover er der mindst 6 ufaglærte, der har 

mod på at tage optagelsesprøven. 

 

Fra det private børnehjem Qaamasoq, er der 2 der har en GU-eksamen, som gerne vil søge, selv om 

der kun ydes uddannelsesstøtte. Det andet børnehjem har ikke svaret, men de søger også ofte efter 

pædagoger. 

 

Fra selvstyreinstitutionen Elisibannguaq meldes, at de har stor pædagogmangel, og at der er flere, der 

gerne vil tage uddannelsen uden at sætte tal på. Ansatte under Selvstyreinstitutionerne kan 

beholde deres løn under uddannelsen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Såfremt det besluttes at uddannelsen skal fortsætte, indstiller administrationen, at kommunen søger 

samarbejde med Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq og kommende Kommune 

Qeqertalik om at forhandle med Departement for Uddannelse om at ligestille decentral 

læreruddannelse og decentral pædagoguddannelse med hensyn til at begge niveaumæssigt svarer 

til en professionsbachelor samt at muligheden for at få refunderet lønudgifterne til aflønning af 

decentrale pædagogstuderende skal ligestilles fuldstændig med muligheden for refusion af 

lønudgifter til decentrale lærerstuderende.  

Dette vil svare til, at kommunerne ikke skal bære lønudgifterne til de studerende på decentral 

pædagoguddannelse, som de p.t. heller ikke gør med decentrale lærerstuderende. 

 

Der er mulighed for at benytte nuværende ledige undervisningslokaler i Majoriaq Maniitsoq, hvor 

også socialmedhjælper uddannelsen fra SPS også holder til. Decentrale pædagogstuderende fra 

Sisimiut og bygder kan bo på Majoriaqs bygning. 

 

Udgifterne i Maniitsoq kan forventes at være meget lig udgifterne i Sisimiut, hvor uddannelse kan få 

tilbudt lokalerne i kollegie 3 som tidligere er blevet indrettet til formålet og benyttet til 

undervisningen. Qeqqata Kommunia afholder de løbende driftsudgifter for kollegiebygningen 

som beløber sig til ca. Kr. 30.000,00 om året. De samlede omkostninger for hele 

uddannelsesperioden 2018-2021 bliver derfor: Kr. 75.000,00 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen mener at Selvstyret/Departementet for Uddannelse skal sikre, at decentral 

læreruddannelsen og decentral pædagoguddannelsen skal ligestilles 
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Det indebærer, at decentral pædagoguddannelsen skal svare til en professionsbachelor, så 

færdiguddannede kan læse videre, og ikke længere er en merituddannelse. Decentral 

pædagoguddannelsen svarer i sin nuværende udformning ikke til en professionsbachelor. 

 

Derudover får kommunerne refunderet lønudgifterne til aflønning af de decentrale lærerstuderende. 

Denne mulighed for refusion findes ikke for aflønning af decentrale pædagogstuderende. Her er 

det kommunerne der bærer lønudgifterne. I dag er det kun Kommuneqarfik Sermersooq der giver 

fuld løn til deres decentrale pædagog-studerende, mens Qeqqata Kommunia samt Kommune 

Kujalleq nu kun giver uddannelsesstøtte til decentrale pædagogstuderende. 

 

Indstilling: 

 

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritids godkendelse at 

anmode Departement for Uddannelse og SPS 

 

At fortsætte den decentral pædagoguddannelse i årene 2018-2021 med et hold i Maniitsoq 

 

At den decentrale pædagoguddannelse bør ligestilles med decentral læreruddannelse med hensyn til 

fagligt niveau som professionsbachelor samt med hensyn til muligheden for at kommunerne kan 

få refunderet lønudgifter til de studerende 

 

 

Afgørelse: 

Indstillingen godkendt. 

 

 

Bilag: 

Perorsaasutut ilinnialerniarlutik misilitsittut ilinnialertullu najugaat 2008, 2011, 2015 
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Punkt 07 forslag til Uddannelses, Sundheds, Fritids og Kulturudvalgets mødeplan 2018 

J.nr.01.02.04 

 

Baggrund 

Udvalgsformanden Evelyn Frederiksen har sendt forslag for mødedatoer i 2018 

 

 

 

Uddannelses, kultur & 

fritidsudvalget  

Økonomiudvalget Kom.bestyrelsen 

1. 29. januar 2018 1.  13 februar 2018 1. 22. februar 2018 

2. 26 februar 2018 2.  13. marts 2018 2. 26. april 2018 

3. 26 marts 2018 3.  17. april 2018 3. 24. maj 2018 

4. 30 april 2018 4.  15. maj 2018 4. 30. august 2018 

5. 28 maj 2018 5.  12. juni 2018 5. 27. september 

2018 

6. 25 juni 2018 6.  21. august 2018 6. 25. oktober 2018 

7. 3 august 2018 7.  18. september 2018 7. 22. november 

2018 

8. 3 september 2018 8.  16. oktober 2018  

9. 1. oktober 2018 9.  13. november 2018  

10. 26 november 2018 10. 11. december 2018 20-22. august 

budgetseminar 

for 2019 

Maniitsoq  

 

 

Indstilling 

Det indstilles til Uddannelse, Sundhed, Fritids og Kulturudvalget, at godkende forslaget 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt.  
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Punkt 08 Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut Timersortarfiat om leje af 

idrætshallen i 2018 

 

Journalnr. 63.02 

 

Baggrund 

Aftale om leje af idrætshallen for idrætsklubber, daginstitutioner, handicappede og 

ældreforeninger i perioden 2018.  

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 15 af 6 juni 2016 om idræt og motion. 

 

Faktiske forhold 

Idrætshalen i Sisimiut yder i dag flere muligheder inden for fritidsaktiviteter og idræt. 

Sisimiut Timersortarfia er et selvejet institution med bestyrelse, hvor Qeqqata Kommunia giver 

idrætsforeningerne, daginstitutionerne, ældreforeningerne og handicappede mulighed for at 

dyrke idræt. 

Qeqqata Kommunia lejer kun idrætshallen og herved giver fuld afholdelse på baggrund af 

idrætsforeningernes, daginstitutionernes, ældreforeningernes og handicappedes årlig 

timeforbrug. 

 

Bæredygtigheds konsekvenser 

At borgerne altid vil have muligheden for at motionere i idrætshallen, samt vil det være 

bæredygtigt at lave løbende aftaler med idrætshallen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Hverdags timeprisen stiger med 0.95% det vil sige fra kr.814 til kr.822 

Søndagsprisen stiger med kr.63 fra kr.846 til kr.909 

 

Søndagstimesatsen stiger markant på grund af personaler der arbejder om søndage får mere i løn. 

Selvom timepriserne stiger bliver udgifterne mindre i 2018 og det er på grund af at samlet timerne 

bliver mindre i 2018 kalenderåret. 

 

Timer i 2017 : 2858 

Timer i 2018 : 2704,50 

 

Man kan se det i kalenderåret 2018 at der er ikke noget timer i helligdage og fiskerimessedage.  

 

Sportsklub for handicappede og ældre                               

2.125.000,- 

Udgifter ifølge aftalen                                            2.094.255,- 

Overskud                                      

30.745,- 

 

For daginstitutioner                                  225.000,- 

Udgifter ifølge aftalen                                  139.874,- 

Overskud                                     

85.126,- 

 

Udgifter ifølge aftale af årlig leje i alt                               

2.234.129,- 
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Administrations vurdering 

Administrationen mener, at der ikke er noget til at forhindre den nye aftale. 

 

 

 

Indstilling: 

At Uddannelse, Kultur og fritidsudvalget godkender aftalen mellem Sisimiut Timersortarfia og 

Qeqqata Kommunia om leje af idrætshallen i 2018. 

 

 

Afgørelse: 

Frederik Olsen forlod mødet under behandling af pkt. 8.  

Indstilling godkendt, endvidere ønsker man, at man skal overveje om, man kan benytte 

idrætshallen i sommeren. 

 

 

 

Bilag: 

Aftale 2018 

Kalender 

Skema 
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Punkt 09  Orientering vedr. tiltag i Det gode børnehave fra Uddannelsesstyrelsens (ILA) og 

kommunernes fra det årlige møde i uge 40/2017 

Journal nr. 44.00 

 

Baggrund 

Uddannelsesstyrelsen indkalder hvert år til møde om tiltagene, i år var datoerne fra den 2. oktober 

til og med den 5.  

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 som udgangspunkt, at kommunerne og 

Uddannelsesstyrelsen laver en fællesstrukturering til samarbejde og vidensdeling som omfatter børn 

i alderen 0-6 år.  

 

Fra Qeqqata Kommunia deltog uddannelseschefen i Maniitsoq og pædagogisk konsulent i 

Maniitsoq.  

 

Regelgrundlag 

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

førskolealderen. 

 

Faktiske forhold 

Hovedoverskrifterne var: 

 Fremlæggelse af resultater om spædbørns og børns sprogudvikling.  

 Orientering fra Uddannelsesstyrelsen vedr. en højere videreuddannelse til pædagoger.  

 Status af Ressourcegruppens uddannelse blev fremlagt.  

 Hvordan Instructional Coach kan bruges i Ressourcegrupperne.  

 Lave en samarbejds- rammeaftale for 2017 - 2022 mellem Uddannelsesstyrelsen og kommunerne.  

 

Ved arbejdsmødet deltog Meeqqerivitsialak gruppen i Uddannelsesstyrelsens samarbejdsgruppe om 

Meeqqerivitsialak, fagchefer og pædagogisk konsulenter/koordinator fra de 4 kommuner.  Samt 

ansatte fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.  

 

Der var fremlæggelse af status for samarbejdet med uddannelsesledelserne fra hver kommune.  

 

Landsdækkende undersøgelse for spædbørns sprogudvikling konstaterede man, at 

undersøgelsesresultatet hos spædbørn i 0-18 måneder ikke var så godt.  Det viste at spædbørnene i 

vores land ikke snakker så meget i forhold til undersøgelserne i de andre lande.  

 

På grund af for få pædagoger, skal man f.eks. lade pædagoger videreuddanne sig om hvilke 

rettigheder og rammer der er i undervisning.  

 

Det er blevet konstateret, udfra undersøgelser ifølge Blooms Taksonomi om implementering og 

certificering, i forhold til Kommunernes Ressourcegrupper og Uddannelsesstyrelsens uddannelser, 

at kommunerne har forskellige status.  Det viser at Qeqqata Kommunia Maniitsoq og Sisimiut 

følger godt med og arbejder intens for deres uddannelser.  

 

Det blev nævnt, at det er nødvendigt, at undervisningstimerne bliver noteret, når 

Ressourcegrupperne oplæres til Instructional Coacher, så de kan få tillæg i deres løn.  

 

Der blev afgjort at de eksisterende rammer fortsætter i Kommunernes og Uddannelsesstyrelsens 

pædagogiske samarbejdsaftale.  Udover det blev det meddelt fra Uddannelsesstyrelsen, at 
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Uddannelsesstyrelsen skal begynde at betale for vikarudgifterne under Ressourcegruppernes 

kursusafholdelse.  

 

Uddannelsesstyrelsen opfordrer, at kommunerne skal begynde med at lave rapporter til 

Uddannelsesstyrelsen vedr. Ressourcegrupperne, orientere om hvad der bliver lavet i løbet af året.  

 

Det blev meddelt fra Departementet, at der forberedes for at danne en hjemmeside i internettet, hvor 

man vil kunne hente redskaber som bruges i daginstitutioner.  

 

Det blev fremlagt af Uddannelsesstyrelsen, at der er planer om en studierejse til Hawaii i januar 

med hensyn til ”Meeqqerivitsialak”-ordningen, der er plads til 12 hvor 4 er optaget fra 

Uddannelsesstyrelsens side.  Kommunerne kan selv bruge resten af de ledige pladser, kommunerne 

skal selv betale for rejsen.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Bæredygtige konsekvens er, at service til børnene i samtlige daginstitutioner bliver forbedret, 

tilpasset og mere ensformig med hensyn til det pædagogiske og sprogudviklingen.  

Det kan medføre, eftersom der er mangel på faglærte pædagoger og der skal skabes muligheder til 

ledelses- eller højere uddannelse til pædagoger, at service til børnene og familien bliver forbedret.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser Deltagelse i mødet betales af 

Uddannelsesstyrelsen.  

Hvis kommunen vil have deltagere med til studierejsen til Hawaii, kan kommunen betale for 

rejseomkostningerne.  Men da det blev bragt om under mødet, har kommunen måske ikke råd til 

det, Uddannelsesstyrelsen vil undersøge det nærmere, også om der virkelig er kun 8 pladser til dem 

fra kommunen, og kommunerne bliver til 5 i det nye år.  

På konto 50-01-20-05-01 ”Kursuspulje til alle institutioner” er der i år uforbrugte midler på kr. 

83.000, som kan bruges til at sende to deltagere fra Qeqqata Kommunia. Kommunen kan sende 2 

medarbejdere, der arbejder på daginstitutionsområdet med 1 fra Sisimiut og 1 fra Maniitsoq. 

 

Administrations vurdering 

Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunias deltagelse i det årlige møde om opfyldelse af 

lovgivnings formål i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen er til gavn, da det forbedrer servicen til 

børnene ved møderne med kommunernes deltagelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles at Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid at: 
o Orienteringen af mødet med Uddannelsesstyrelsen om de landsdækkende tiltag til 

”Meeqqerivitsalak”-ordningen tages til efterretning, og at sagen videresendes til 

kommunalbestyrelsen som orienteringssag.  

o Qeqqata Kommunia sender 2 medarbejdere fra daginstitutionsområdet til inspirationsturen ved at 

bruge uforbrugte midler fra konto 50-01-20-05-01 ”Kursuspulje til alle institutioner” 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

Bilag 
1. Inspirationsbesøg Meeqqerivitsialak Hawaii 
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Punkt. 10 Bygherreoplæg for Multihal Sarfannguit, Sag nr. 75-90-40 og 75-52-00 

 

Journal nr. 59.04.01 

 

 

Baggrund 

Bygdebestyrelsen i Sarfannguit har i en årrække ønsket at der opføres en mindre sportshal til 

benyttelse for bygdens borgere, skoleelever samt børn fra daginstitutionen.  

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunia´s kasse og regnskabsregulativ.  

 

Faktiske forhold 

Området for Teknik og Miljø har været tovholder fra projektets start hvor man derefter etablerer en 

arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Sarfannguit bygdekontor, planafdelingen, 

uddannelsesafdelingen samt teknisk afdeling.  

Efter udfærdigelse af bygherreoplægget, blev den sendt til høring hos de tilhørende afdelinger. Der 

var ingen yderligere bemærkninger til bygherre oplægget som derved sendes til viderebehandling 

i udvalget.  

Arbejdsgruppen vil anbefale at drift og administration af multihallen skal varetages af servicecenteret 

i Sarfannguit. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Opførelse af en multihal vil være bæredygtig, da den vil tilgodese samtlige borgere i Sarfannguit og 

den vil være en stor aktiv for sundheden og fællesskabet i bygden. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har på møde 15.6.2017 besluttet at multihaller i de 3 mindste bygder skal være 

på 350m2. Kommunen skal til opførelsen af multihallen afsætte ca. kr. 12 mio. og dertil skal 

medarbejdere i OTM bruge tid under opførelsen af projektet. 

Multihal i Sarfannguit vil kunne stå færdig i slutningen af år 2019.  

Uddannelsesafdelingen vil i løbet af 2018 fremsætte nærmere forslag til hvordan multihallen 

administreres (personalenormering) samt opstille driftsbudget for årene 2019 og fremover for 

indplacering i budget 2019. Der opstilles også forslag til budget for anskaffelser år 2019 af 

inventar som bolde, net, gardiner, service, borde, stole m.v. 

 

Administrationens vurdering 

Der skal udarbejdes plangrundlag for området, dette ventes at ske i form af forslag til nyt 

kommuneplantillæg for Sarfannguit der ventes udsendt til februar 2018. Derefter kan projektering 

af multihal udbydes til rådgivende firmaer.  

Med 350m2 vil en multihal kunne rumme 1 bane i størrelse til volleyball eller 2 badmintonbaner og 

1 rum til ophold/bordtennis samt køkken og bad/toiletrum, f.eks som vist på bilag 2.  

Administrationen vurderer at en opførelse af en multihal vil være fremtidsorienteret og tidssvarende 

til glæde for brugerne og indbyggerne i Sarfannguit. 

 

Indstilling 

Det indstilles:  

At udvalget godkender bygherreoplægget til nybyggeri af ny multihal i Sarfannguit som grundlag for 

projektforslag.  

 

Afgørelse 
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Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 

Bygherreoplæg Multihal Sarfannguit, sag nr. 75-90-40 og 75-52-00 

Plantegning for multihal 

Situationsplan / areal 
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Punkt 11 Eventuelt 

 

Frederik Olsen: forespørgsel om planstrategien blev besvaret af administrationen. 

 

Ruth Heilmann: Svømmehalsforeningen fremlagde deres arbejde i aulaen. 

 

Malene Ingemann: Har deltaget til Forening Grønlandske Børns workshop i Sisimiut. Der blev 

vist to film om børnesagshandling.  

 

 

 

 

 

 

 

Møde slut: 10:27 

 

 

 


